
TERVEZET! 
 Az ünnepség megtartását a járvány miatt későbbi időpontra halasztjuk. 

 
Társasági beszámoló 

2020. május 16. 
 

 
Igazgató Úr, Nagytiszteletű Úr, Diák-önkormányzati Elnök Kisasszony!  

Tisztelt Jelenlévők, kedves Diáktársaim, kedves Barátaim! 

 

Hetedik alkalommal rendezzük az egykori diákok jubileumi központi érettségi találkozóját. 
Fölszólalásomat először egy személyes megjegyzéssel szeretném kezdeni. Köztudott, hogy 
az idei esztendőben a sportot állítjuk rendezvényeink középpontjába. Az előkészületek során 
egyre több gondolat fogalmazódott meg, illetve vetődik fel bennem folyamatosan a sporttal 
összefüggésben. Gimnazistaként engem is – mint sok-sok akkori diáktársamat – csodálatos 
élményekkel ajándékozott meg az itteni sportolás. Szívesen elmesélném, persze csak 
címszavakban, hogy miként találtam rá 16 évesen Kunszentmiklóson a legösszetettebb 
(számomra legszebb) atlétikai dobószámra, a kalapácsvetésre. Azt ugyancsak a végletekig 
lehetne taglalnom, hogy a megyei versenyek akkor miként bonyolódtak, de azok történéseit 
és hangulatát minden bizonnyal több jelen lévő gimnazista sportolótársam nálam sokkal 
színesebben előadná. Feltétlenül meg kell még említenem, hogy micsoda örömet szerzett az 
atlétacsapatunk az én időszakomban is testnevelő tanárunknak, a „Bucinak” a tucatnyi 
hazahozott érmeivel (bár akkor már – a mai értékelés szerint – elkezdődött a miklósi atlétika 
un. „leszálló ága”). Folytathatnám a sort, amikor Szegeden egyetemistaként ugyancsak 
maradandó élményáradattal gazdagodtam a legendás Trényi-mester köré csoportosuló 
sporttársaim körében. Mindenképpen kiemelném az 1968-as tavaszi idénynyitó országos 
csapatbajnokságot, ahol a világ kalapácsvetőinek akkori legjobbjaival (Zsivótzky – Lovász - 
Eckschmidt trióval) 20 évesen a SZEAC második csapatának tagjaként együtt 
versenyezhettem a Népstadionban, igaz teljesen amatőrként és szerény 45-46 méter körüli 
eredményemmel. Jelenleg még is azt részletezném leginkább, hogy a sport hatására itt a 
gimnáziumban a 3,5-es kezdő tanulmányi eredményemről rövid időn belül a 4,9-es átlagig 
jutottam, s mindezt döntően a sportnak köszönhettem. 
Jeleztem beszédem elején, hogy bevezetésként mindössze egy megjegyzést tennék, máris 
belemerültem emlékeim sokaságába. Elnézést kérek mindenkitől, de közel még hat évtized 
távlatában is elemi erővel mozgat meg, ha a „szerény sport múltamra” csupán rágondolok. 
Mégsem folytathatom tovább a merengéseimet, tisztemnél fogva most más a feladatom.  
  
Tisztelt Ünneplők, kedves Barátaim!  
 
Beszámolómban igyekszem röviden és tömören bemutatni Társaságunk tevékenységének 
fontosabb elemeit, továbbá vázlatosan jelezni a jelenlegi és a jövőbeni feladatokat a kitűzött 
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célok tükrében. Tehát az alapelveinkről, a szervezeti kereteinkről és a működési rendünkről 
beszéljünk először. 

Alapelvünk szerint minden Gimnáziumunkban érettségizett (illetve itt tanult, teljes 
időtartamban, vagy bizonyos ideig) egykori miklósi diák automatikusan tagja a Társaságnak, 
ugyanakkor a részvétel minden tekintetben önkéntes.  

Szervezeti kereteink alapegysége az osztály, amely évfolyamonként változó számú. A 
névsorral kapcsolatban feltétlenül említést érdemel, hogy Alma Materünkben idáig közel 
ötezer (egészen pontosan, a mostani bővülést is beleszámítva) 4820 db. érettségi 
bizonyítványt állítottak ki, továbbá minden esztendőben mintegy 60-80 fővel gyarapodik a 
táborunk.  

A működésünkről talán annyit célszerű megemlíteni, hogy a Társaság irányítását jelenleg 15 
fős Vezetőség látja el, élén az Elnökséggel. A felállás menet közben nyilván változhat, mivel 
a bővítés és fejlesztés igénye már jelenleg is megmutatkozik.  

A jubiláló egykori diákok számára hagyományosan évi két alkalommal rendezünk központi 
összejövetelt, amelynek kereteit és hátterét gimnáziumunk mostani vezetése önzetlenül 
biztosítja, továbbá a jelenlegi fenntartó is hatékony támogatást nyújt a találkozók technikai 
lebonyolításához.  

Évenként május végén az un. tíz, október elején meg az öt évesek évfordulós ünnepségeit 
szervezzük, ahová minden korábbi diákot (a nem jubilálókat is), valamint vendégeinket 
szeretettel várjuk. Így öt esztendő leforgása alatt valamennyi diáktársunkkal személyesen 
kapcsolatba léphetünk, s nyilván közben öt újabb érettségi vizsgát tett évfolyammal 
gazdagodunk.  

A központi érettségi találkozók mottóját kezdetben az aktuális évfordulók témái jelentették. 
A jövőben az itt érettségizettek további szakmai életútjának megfelelően az egyes 
pályacsoportok szerinti tematikus ünnepségekre készülünk. Ebben az évben a „sport”, 
jövőre meg az „irodalom és művészet”, később az „oktatás-nevelés”, „agrárium”, 
„egészségügy” stb. jegyében tervezzük megrendezni a soron következő összejöveteleinket. 

Tisztelt Megjelentek!  

A Társaság megalakításakor 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 száznégy évben érettségizettek névsorát (az 
osztályfőnökök megnevezésével). Ez a több 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 vagy betűhiba 
miatt). Az „aktuális névsor” a mindenkori életben lévők neveit tartalmazza. Ez állandóan 
változik, mégpedig az örökre eltávozók és az újonnan belépők függvényében.  

Jelenleg a tanárok névsorát állítjuk össze, a részleges lista máris olvasható a honlapunkon, 
mindössze az 1970-től napjainkig terjedő időszak feldolgozásával vagyunk még adósak. 

Az információk közvetítésére manapság sokféle lehetőség mutatkozik. Tapasztalhatjátok, 
hogy a honlapunkat (domain név: www.miklosioregdiakok.hu) beindítottuk, annak 
feltöltését folyamatosan végezzük. Negyedik éve jelentetjük meg a hírlevelünk májusi és 

http://www.miklosioregdiakok.hu/
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októberi számait, továbbá a mindenkori ünnepeltek és vendégek bővebben értesülhetnek 
tematikus témáinkról a különszámaink hasábjain.  

A programjaink tekintetében azokat részesítjük előnyben, amelyek reálisan elvégezhetők, 
közérdeklődésre tartanak számot, és egyúttal szolgálják az egykori és a mostani diákság 
elképzeléseit is. Örömmel jelenthetem, hogy a közelmúltban fölvettük a kapcsolatot a 
gimnáziumunk diákönkormányzatával, amelynek alapján hamarosan elkezdődhet – a 
terveinkben kitüntetett helyen szereplő – egységes diákmozgalmunk kialakítása. A sikeres 
megvalósítás reményében azért ehhez hozzá kell tennünk, hogy a korábbi és a mostani 
tanárainkkal való gyümölcsözőbb együttműködésünk érdekében ugyancsak számos feladat 
vár még ránk. 

A Társaság megfelelő működéséhez szükséges anyagi fedezet előteremtése továbbra is az 
egyik legnehezebb feladatunk, mivel a saját kiadásaink költségét a kezdetektől meg kell 
előlegeznünk. Számítunk adományokra, pályázati források elérésére, valamint támogatók 
megnyerésére. A bevételeinket elkülönítetten kezeljük, a pénzek felhasználásáról szóló 
kimutatást bárki megtekintheti. Meggyőződésünk, ha az összejöveteleinken a jelenlévők 
közül minél többen egy kisebb összeggel támogatnák szervezetünket, ez az együvé 
tartozásunkat szintén nagyban erősítené. A támogatásra szánt összeget ki-ki elhelyezheti a 
gyülekező helyszínén lévő gyűjtődobozban, illetve a templomi perselyben. Tehát itt most 
nem az egyháznak, hanem a Társaságunknak gyűjtünk. 

Kedves Diáktársaim! 

Szinte minden nagy múltú iskola számára gondot okoz a folyamatosan szaporodó tablók 
elhelyezése. A mi iskolánk esetében sincs ez másképpen. Nem is szólva a Főépület túlzsúfolt 
előcsarnokáról, ahová nem lehet már további tanári emléktáblát elhelyezni. Közösen 
keressük a megoldást, ezért mindenkitől megértést, egyben türelmet is kérünk. A digitális 
nyilvántartás lehetőségeit folyamatosan keressük. 

E témához kapcsolódóan szeretném jelezni, hogy javasoljuk, talán pontosabban 
fogalmaznék, terveink között hangsúlyosan szerepel egy reprezentatív kültéri emlékhely 
kialakítása, amely összegezetten hirdetheti gimnáziumunk nagyszerű szellemiségét, továbbá 
a főbb szimbólumaink megjelenítésével – a „tanárok és diákok” számára egyaránt – a múlt, 
jelen és jövő perspektívájában erősítheti az összetartozásunkat. 

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 gondos előkészítését, és egyúttal 

mindenkinek a jelenlegi rendezvényen való részvételt.  

Diáktársak! Kedves Barátaim! 

A nagy ívű vállalkozásunk sikere érdekében arra bátorítunk mindenkit, hogy a továbbiakban 
is hatékonyan és lelkesen támogassa iskolánk egyre kiteljesedő diákmozgalmát. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 
Dr. Zakar András  
elnök 


