
Társasági beszámoló 

2018. május 26. 

 

 
 

Tisztelt Jelenlévők, kedves Öregdiáktársaim, kedves Barátaim! 

 

Gimnáziumunk épületeinek és környezetének látványos megújulása és csodálatos szépülése 

vetette föl annak a gondolatát, hogy a korábban itt érettségizettek miként tudnának 

hozzájárulni – saját lehetőségeik alapján – Alma Materünk további fejlődéséhez és tartalmi 

gazdagodásához. Ennek érdekében jött létre két éve iskolánk Öregdiákjainak Társasága. 

Szervezetünk kialakításától a folyamatos működéshez nagy segítséget kapunk 

gimnáziumunk vezetésétől, valamint jelentős támogatásban részesít bennünket a fenntartó 

is, amiért köszönetünket fejezzük ki. Tájékoztató előadásomban röviden szeretnék 

beszámolni Társaságunk munkájáról, mintegy helyzetjelentést adva a kitűzött célok 

tükrében 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 

dokumentumok ezt részletesen tartalmazzák). Továbbá lényeges alapelvnek tekintjük még, 

hogy az egykori tanáraink Társaságunk ugyancsak fontos szereplői.  

A szabályzatunk szerint a szervezeti kereteink alapegysége az osztály (ez évfolyamonként 

eltérő számú lehet). Megjegyzem, hogy az 1955 előtti évfolyamokon mindössze egy 

osztálynyi tanuló maturált. Ebben az évben a 2 végzős osztályból 48 fő jelentkezett az 

érettségi vizsga letételére.  

Társaságunkat a Vezetőség irányítja, élén az Elnökséggel (elnök, alelnök és főtitkár, illetve 

főtitkár-helyettesek személyében). A felállás menet közben természetesen változhat, amely 

megtehető átszervezéssel és új formák bevezetésével is. 
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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 terén első lépésként elkészítettük – a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján – az elmúlt százegy évben érettségizettek névsorát (az 

osztályfőnökök megnevezésével). Ez a közel ötezer 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 vagy 

betűhiba miatt). Az „aktuális névsor” a mindenkori életben lévők neveit tartalmazza. Ez 

mindig változik, mégpedig az örökre eltávozók és az újonnan belépők függvényében. Tehát 

a folyamatos frissítés elengedhetetlen, ezért szerencsés lenne a pontosítást akár évente 

következetesen elvégezni. 

Az információk közvetítésére manapság sokféle lehetőség mutatkozik. E tekintetben csupán 

a Társaság indulófélben lévő honlapját említem (domain név: www.miklosioregdiakok.hu). 

Ugyancsak eredmény, hogy a mai napon kézbe vehettétek az aktuális Hírlevelünk mostani 

Különszámát. Terveink szerint az egyes számok később e-mailen keresztül igény szerint 

automatikusan bárkinek eljuttathatók lesznek (tehát az igénylés és a lemondás lehetősége 

egyformán adott). 

A programokról ugyancsak szeretnék néhány gondolatot fölvillantani. Elsősorban azokat 

részesítjük előnyben, amelyek reálisan elvégezhetők, közérdeklődésre tartanak számot és 

egyaránt szolgálják az egykori és a mostani diákság érdekeit is. 

Ebben az évben gimnáziumunk 70 évvel ezelőtti államosítására emlékezünk, jövőre pedig 

az Alma Materünk 340 éves jubileumát ünnepelhetjük. 

Hölgyeim és Uraim! Az iskolánk történeti gyökerei erőforrásként szolgálnak, amelynek 

megőrzése mindnyájunk közös érdeke és felelőssége.  

Intézményünk eredendően egy rangos református iskola, amely bensőséges ünnepség 

keretében 1926-ban fölvette a Baksay Sándor nevet, hiszen az ő személye volt akkor erre a 

legméltóbb, és maradt is mind a mai napig. Hét évtizeddel ezelőtt – az akkori kegyetlen idők 

következményeként – önkényesen megváltoztatták a Baksay nevet Damjanichra. Azt is 

világosan látnunk kell azonban, hogy az a bizonyos 44 „Damjanich esztendő” fiatalsága 

ebben a névváltoztatásban semmiféle szerepet nem játszott. Az a generáció semmiben sem 

volt rosszabb vagy jobb a többinél. Így elvárható, hogy senkit se érjen megkülönböztetés 

azért, hogy mikor volt Kunszentmiklóson gimnazista. Mi kivétel nélkül valamennyien 

„miklósi diákok” vagyunk!  

A terhes történeti örökség vitákhoz, széthúzáshoz és végső soron pedig az eddig elért 

értékeink sérüléséhez vezethet. A közelmúltból erre a veszélyre figyelmeztető példaként 

tekinthetjük két öregdiáktársunk Damjanich emléktábla elhelyezésére irányuló 

kezdeményezését követő, még a manapság egyre terjedőbb fecebook közösségi oldalon is 

http://www.miklosioregdiakok.hu/
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méltatlan hangnemben zajló, indulatos érveléseket.  Az iskola által közvetített alapértékek 

egyike – miszerint kölcsönösen tartsuk tiszteletben egymás meggyőződését, és nem utolsó 

sorban mindenkor kunszentmiklósi diákhoz illő módon szóljunk egymáshoz – máris jelentős 

csorbát szenvedett, amelynek kedvezőtlen hatása kivétel nélkül mindenkit érint. 

Kemény figyelmeztetés ez annak a következményére, ha a szereplők – a mintegy ötezer 

lelket számláló öregdiákság minden egyes tagja és az ő képviseletüket ellátó szervezetünk, 

valamint a gimnázium vezetése és a fenntartó – egymás figyelembevétele nélkül 

cselekednek, vagy hoznak meg az egész közösséget érintő döntéseket. 

Az általunk vágyott haladást csakis és kizárólag a kölcsönös belátáson alapuló megegyezés 

támogathatja.  

A mostani helyzet megoldására lehetőséget kínál a gyönyörűen fölújított, több szép épülettel 

gazdagodott és környezetében is méltóságteljesen rendezett intézmény. Minden adott ahhoz, 

hogy a közös bölcsesség által kialakított emlékhely/emlékhelyek a teljesség igényével hűen 

tükrözzék – az iskola hiteles történetén keresztül – Alma Materünk nagyszerű és példaadó 

szellemiségét (természetesen az intézmény mindenkori neveinek föltüntetésével). Így 

valamennyi itt maturált bármikor megtalálhatja a saját akkori fiatal életszakaszának számára 

becses mozzanatait, továbbá ezeken – az összes egykori és mai diák által elfogadott és 

tisztelettel övezett – emlékhelyeken mindenki méltó módon leróhatja kegyeletét tanárai és 

diáktársai előtt (megjegyzem, mi egy beltéri és egy kültéri emlékhelyre gondolunk). 

Kedves barátaim, mutassuk meg, hogy mi képesek vagyunk az összetartozásunkat erősítő 

értékeink megóvására! 

Tisztelt Jelenlévők! A következőkben folytatnám a szervezeti működésünkre és az anyagi 

helyzetünkre vonatkozó beszámolómat. 

Működésünkről mindössze azt szeretném elmondani, hogy évi két alkalommal tervezzük az 

öregdiákok központi összehívását, amelynek kereteit és hátterét önzetlenül a gimnázium 

biztosítja (továbbá ez azt is jelenti, hogy az iskola falain kívül az öregdiákok egyéni 

szervezésben természetesen bármikor találkozhatnak).  

Május végén az un. 10, október elején meg az öt évesek csoportját ünnepeljük. Ez azt jelenti, 

hogy öt esztendő leforgása alatt valamennyi öregdiáktársunkkal személyesen kapcsolatba 

léphetünk, s nyilván közben öt újabb érettségi vizsgát tett évfolyammal is gazdagodunk. 

Attól kezdve majd (2021 után) az öregdiákmozgalmunk új szakaszába léphet, de addig még 

nagyon sok tennivalónk lesz, hogy minden a részletekbe menően valamennyi érintett 

megelégedésére kiteljesedhessen. Csak egyetlen elképzelésről tennék itt említést, 

nevezetesen szeretnénk kialakítani az öregdiákságon belül szakágazati, így Sport, Művészeti, 

Pedagógiai, Orvosi-egészségügyi, Műszaki, Agrár stb. Tagozatokat. 

A Társaság megfelelő működéséhez szükséges anyagi fedezet előteremtése továbbra is az 

egyik legnehezebb feladatunk, mivel nulláról indulva a kezdetektől a saját kiadásaink 

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

valamint támogatók megnyerésére. Megjegyzem, hogy a bevételeinket elkülönített számlán 
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kezeljük, a pénzek felhasználásáról szóló kimutatást bárki megtekintheti. Meggyőződésünk, 

ha az összejöveteleinken, így most is a jelenlévők közül minél többen egy kis összeggel 

(maximum 1000 Ft értékben) támogatjuk szervezetünket, ez – az anyagi helyzetünk javításán 

túl – az összetartozásunkat úgyszintén nagyban erősíti. 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

A beszámolómat még sok-sok gondolattal kiegészíthetném (hiszen bőségesen lehetne tovább 

taglalni a mondanivalómat), de nagyon szeretnék takarékoskodni a rendelkezésünkre álló 

idővel.  

Megköszönöm a közreműködőknek az ünnepség pontos előkészítését, és egyúttal 

mindenkinek a jelenlegi rendezvényen való részvételt.  

 

Öregdiákok! Kedves Barátaim! 

A „nagy ívű vállalkozásunk” sikere a mindenkori szereplők kezében, azaz a mi kezünkben 

van, ezért a továbbiakban is lelkesen támogassátok az öregdiákmozgalmunkat! 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 
Dr. Zakar András 
elnök 

 

 

 

 


