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Tisztelt Jelenlévők, kedves Öregdiáktársaim, kedves Barátaim! 

 

Gimnáziumunk örvendetes megújulása és csodálatos szépülése vetette fel annak a 

gondolatát, hogy a korábban itt érettségizettek miként tudnának hozzájárulni – saját 

lehetőségeik határain belül – alma materünk további fejlődéséhez és tartalmi 

gazdagodásához. Ennek érdekében jött létre az előző év októberében iskolánk 

Öregdiákjainak Társasága. Tájékoztató felszólalásomban röviden szeretnék beszámolni 

ennek a szervezetnek a munkájáról, mintegy helyzetjelentést adva a kitűzött célokról, az 

eddig elvégzett feladatokról és a további teendőkről. 

Alapelveink: minden itt érettségizett (illetve itt tanult, teljes időtartamban, vagy bizonyos 

ideig) egykori diák automatikusan tagja a Társaságnak, ugyanakkor a részvétel önkéntes. 

Nem jegyeztetjük be magunkat hivatalos szervezetként, s tagdíjat sem szedünk. A 

Társaságon belül mindenki választó és egyben valamennyi tisztségre válaszható is (a 

szabályzat ezt részletesen tartalmazza). Továbbá lényeges alapelvnek tekintjük még, hogy az 

egykori tanáraink Társaságunk ugyancsak fontos szereplői.  

Az alapdokumentumunk szerint a szervezeti kereteink alapegysége az osztály (ez 

évfolyamonként lehet 2, vagy 3, sőt 1967-ben még 4 is volt), illetve az 1955 előttiek esetében 

az évfolyam, mert addig évenként csak egy osztályba tartozók maturáltak. Ha már a 

névsornál tartunk, akkor megemlíthető az is, hogy ezzel az évvel kezdődően megnyitjuk a 

második száz év névsorát, tehát minden évben 60-80 fővel gyarapodik a táborunk (júniusban 

fő 65 érettségizett).  

Szabályzatunk alapján a Társaság irányítását a Vezetőség látja el, élén az Elnökséggel (elnök, 

alelnök és titkár/főtitkár személyében). A felállás menet közben változhat, amely megtehető 
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átszervezéssel és új formák bevezetésével is. Most a Titkárságot bővítjük, Kurucz Ágnes és 

Tóth Szilvia főtitkárhelyettesek bevonásával. 

Kedves Öregdiáktársak! 

A megalakuláskor hármas célkitűzést fogadtunk el, amely az információs rendszer 

kiépítésére, megfelelő programok szervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására 

irányult. 

Az információs rendszer kialakításának és működtetésének első lépéseként elkészítettük – a 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján – az elmúlt száz évben érettségizettek névsorát 

(az osztályfőnökök megnevezésével). Ez a közel öt ezer nevet tartalmazó dokumentum 

lényegében „alapanyagként” szolgál minden további személyi kérdés rendezéséhez. Az un. 

„eredeti névsor” örök érvényű, azon csak indokolt esetben lehet változtatni (pl. elírás miatt). 

Az „aktuális névsor” a mindenkori életben lévők neveit tartalmazza. Ez változik, sajnos, 

folyamatosan csökkenő létszámmal. Ezért itt a frissítés elengedhetetlen, szerencsés lenne ezt 

évente következetesen elvégezni. 

Az információk közvetítése terén manapság sokféle lehetőség mutatkozik. E tekintetben 

csupán a Társaság közelmúltban indult honlapját említeném, amely már mindenki 

rendelkezésére áll (domain név: www.miklosioregdiakok.hu). Ugyancsak eredmény, hogy 

percekkel ezelőtt kézbe vehettétek az első Hírlevelünket, amelynek egyes számai e-mailen 

keresztül igény szerint automatikusan bárkinek eljuttathatók (tehát az igénylés és a 

lemondás adott). 

A programokról is szeretnék néhány gondolatot felvillantani. Elsősorban azokat részesítjük 

előnyben, amelyek reálisan elvégezhetők, közérdeklődésre tartanak számot és egyaránt 

szolgálják az egykori és a mostani diákság érdekeit is. 

Ebben az évben egyértelmű, hogy a „miklósi érettségiztetés” centenáriumának jegyében 

tartjuk a rendezvényeinket. Jövőre meg a gimnáziumunk 70 évvel ezelőtti államosítását, s 

az ehhez kapcsolható un. „Damjanichos-korszakot” kívánjuk preferálni, 2019-ben pedig az 

alma materünk 340 éves jubileumát ünnepelhetjük. 

A Társaság megfelelő működéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása továbbra is az 

egyik legnehezebb feladatunk, mivel nulláról indulva a kezdetektől minden kiadás költségét 

meg kell előlegeznünk. Számítunk adományokra, pályázati források elérésére, illetve 

támogatók megnyerésére is. Meggyőződésem, ha összejöveteleinken minél többen egy kis 

összeggel (500, maximum 1000 Ft értékben) támogatnánk szervezetünket, ez – az anyagi 

helyzetünk javításán túl – az összetartozásunkat is nagyban erősítené. 

Működésünkről mindössze azt szeretném elmondani, hogy évi két alkalommal (május 

végén, illetve október elején) tervezzük az öregdiákok összehívását, először az un. 10, 

másodszor meg az öt évesek csoportját. Ez azt jelenti, hogy öt esztendő leforgása alatt 

valamennyi öregdiáktársunkkal személyesen kapcsolatba léphetünk, meg természetesen öt 

újabb érettségi vizsgát tett évfolyammal is gazdagodunk. Attól kezdve (2021 után) az 

http://www.miklosioregdiakok.hu/
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öregdiákmozgalmunk új szakaszába léphet, de addig még nagyon sok tennivalónk lesz, 

hogy minden a részletekbe menően is kiteljesedhessen. 

Kedves Barátaim! 

A beszámolómat sok-sok gondolattal folytathatnám, de nagyon szeretnék takarékoskodni a 

rendelkezésünkre álló idővel. Megköszönöm mindenkinek az előkészítésben a 

közreműködést, a jelenlegi rendezvényen való részvételt. A „nagy ívű vállalkozásunk” 

sikere a szereplők kezében, azaz a mi kezünkben van, ezért a továbbiakban is lelkesen 

támogassátok az öregdiákmozgalmunkat! 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 

Dr. Zakar András 
elnök 
 

 


