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A Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiák 

Társaság Hírlevele  

2020/IV. évfolyam 2. sz. 

 

Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük a 2020. október 3-án „5 éves” jubiláló 
osztályokat! A négy éve alakult Kunszentmiklósi Gimnázium 
Öregdiákjainak Társasága (röviden Társaság) azzal a céllal jött 
létre, hogy összefogja az Alma Materünkben érettségizetteket, 
és járuljon hozzá – mozgalmunk közreműködésével – iskolánk 
nagyszerű szellemiségének átörökítéséhez az évente érkező új 
diákok számára. Az erre vonatkozó elképzeléseket és 
törekvéseket a dokumentumaink részletesen tartalmazzák 
(www.miklosioregdiakok.hu). 

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 megjelentessünk, továbbá a Társaság vezetése is 
folyamatosan minden érdeklődő számára készségesen 
rendelkezésre áll.  

Társaságunk 2020. október 3-án ünnepélyes keretek között ismét 
díjakat és okleveleket adományoz tanároknak színvonalas oktató-
nevelő munkáért, korábbi diákoknak kimagasló közösségi 
teljesítményért és összetartozást erősítő szervezői tevékenységért. 

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 

Sajnos, a koronavírus járvány miatt az ünnepséget el kell 
elhalasztanunk. 

 

Kitüntetések 2020. október 3-án 

Kitüntetett tanárok: 

Szolnoki Attila   
Gyenes Magdolna 
Draskóczy Balázs 
Nagyné Dúl Gyöngyi 
Szilágyi Olivér 

Öregdiákok: 

Bernáth Sándor (1958) 
Zsinka Blanka (1955) 
Tamási András (1955) 
Gubonyi Franciska (1965) 
Rácz Pál (1965) 
Tóth Rozália (1965)  
Balogh Erzsébet (1975) 
Obernyik Mária (1975) 
Horváth Zoltán (1975) 
Pető Mária (1985) 
Czéh Melinda (1985) 
Bernáth Judit (1985) 
Kustár Blanka (1995)  
Illyés Zsuzsanna (1995) 
Toponáry Hedvig (1995) 
Balázs Barbara (2005) 
Tóth Beáta (2005) 
Szabó Szilvia (2015) 
Gyökeres Dóra (2015) 
Balázs Margit Julianna (2015)  
Bakos Róza 2020 

 (Az évszám az érettségi évét jelenti) 

Az iskolai alapítványon keresztül is 

segíthetitek a mozgalmunkat! 

Adószám:18341577-1-03 (SZJA 1%)  

OTP Bank 11732150-20004374  

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

• Előadás: „Gimnáziumunk sportélete 
egykor és napjainkban” (Könyvtárban) 

• Tanári és sportolói emléktáblák 
avatása (Régi tornaterem) 

• Sporttörténeti kiállítás megtekintése 

• Előadás: „A 8 osztályos gimnáziumi 
képzés három évtizede” (Könyvtárban) 

• Oktatástörténeti kiállítás megtekintése 

Ebéd (egyéni szervezésben) 

14 órától Délutáni kosárlabda mérkőzések az 
öregdiákok és a mai tanulók 
részvételével 

18 óra Kapuzárás 

 
A Baksay Sándor Református Gimnázium  

nyolc osztályos tagozatának 30 éve 

1990. szeptember 1. Egy nagy pillanat volt iskolánk 
történetében. A gimnazista diákok mellé 
felsorakozott 34 csillogó szemű apró gyermek tele 
energiával, tudásvággyal, de mégis nagyon 
megilletődötten a nagyok között. Pontosan 30 évvel 
ezelőtt indult el a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés 
(újraindult). Különösen nagy tettnek számított ez 
itt, a vidéki kisvárosban, hiszen az országban 
harmadikként (vidéken elsőként) nálunk 
kezdődhetett meg ez a típusú képzés.  

Honnan jött az ötlet? Hogyan kezdődött? Miért 
itt?  

Egyrészt a nagyvárosok gimnáziumai egyre 
jobban vonzották a vidéki tehetséges gyerekeket, 
másrészt a demográfiai csúcs után eleve kevesebb 
diák volt, az iskola létszáma csökkenni kezdett, az 
épületek viszont több diák befogadására is 
alkalmasak voltak. Ha az iskola történetét 
olvasgatjuk, abból látszik, hogy mindig jelen volt 
az újítás, a megújulás, mai szóval az innováció. A 
tantestület ekkor is kereste a lehetőségeket, míg 
meg nem találta. Egyik kolleganő régi 
kapcsolatainak hatására jött a nagy ötlet: 8 
osztályos tagozat. Sok-sok tárgyalás, egyeztetés, 
továbbképzés következett, felpezsdült a szakmai 

élet, aminek most már nyugodtan kijelenthetjük, 
meg is lett a gyümölcse. Az igazgató és a 
tantestület lázas munkába kezdett, másfél éves 
előkészítő munka következett a budapesti Németh 
László Gimnázium szakmai segítségnyújtásával. 
Együttműködési megállapodást kötött a két 
gimnázium, és ennek keretében biztosították a 
kísérleti tanterveket, tankönyveket, amelyeket 
minimális változtatásokkal használtunk az első 
években. Később egyre több nyolcosztályos 
képzés indult, így országos szinten kidolgozták 
ezekre a kerettantervet, amely alapján készül 
most a saját helyi tanterv. A 8 osztályos 
tagozatunk létrejötte az akkori tantestület, köztük 
Csankovszki János igazgató, Balogh Mihály, 
Kelemenné Kalászi Zsuzsanna, Polgár Sándorné 
és Warga Lászlóné kollégák áldozatos, 
fáradhatatlan munkájának köszönhető. 

A tagozat felépítése  

Alapozó szakasz (5-6. évfolyam): a több helyről 
érkezők egységes szintre hozása és a tantárgyak 
tanulásának megalapozása a cél. Több tárgyat 
csoportbontásban tanulnak, segítve ezzel a 
kommunikatív készségek fejlesztését és a 
képességek szerinti differenciált munkát. 

Orientációs szakasz (7-10. évfolyam): belépnek a 
szaktantárgyak, köztük a második idegen nyelv. 
Kezdetben itt jelentkezett a legnagyobb különbség 
a 8+4 rendszerhez képest, mivel a tantervek 
elkészítésének fő alapelve a lineáris felépítés volt: 
mindent egyszer, de alaposabban, több 
gyakorlással tanuljanak. A tehetséggondozás és a 
versenyeztetés ezekben az években a 
legszerteágazóbb.   

Pályaorientációs szakasz (11-12. évfolyam): 
kiemelt jelentősége van az érettségi, a 
továbbtanulás, a nyelvvizsga szempontjából. 
Kevesebb tantárgyat tanulnak, de a fakultáció 
miatt akár heti 6-7 órában is a felvételi tárgyakat. 
Középfokú nyelvvizsgát szereznek, néhányan 
felsőfokúig is eljutnak.  

Vizsgarendszer: a tanévek végén 2-4 tantárgyból 
vizsgát tesznek a tanulók szóban vagy írásban az 
adott tanév tananyagából előre kiadott tételsor 
vagy követelmények alapján. A cél az érettségire, 
illetve a felsőoktatási vizsgákra való felkészítés. 

Felvételi a tagozatra 

A beiskolázási területünk kb. 10 település, innen 
jön össze a 32 fős osztály. Felvételi előkészítőt 
tartunk magyar nyelvből és matematikából. A 
központi felvételit kell megíratnunk, így ennek 
eredményét és a hozott eredményeket összegezve 
rangsoroljuk a jelentkezőket. Az írásbeli felvételi 
nem elsősorban az alsó tagozatos tárgyi tudást 
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méri, hanem sokkal inkább a logikai készségeket, 
szövegértést és a kreativitást. Tartunk még egy 
tájékoztató beszélgetést is, ahol a jelentkező és 
szülei, az iskolavezetés és az intézeti lelkész vesz 
részt. A túljelentkezés miatt elég nehéz feladat 
kiválogatni az egy osztálynyi kisdiákot.  Nyílt nap 
keretében mutatjuk meg az érdeklődők számára az 
itt folyó munkát, az itteni légkört és a nagyon szép 
infrastrukturális környezetünket. 

2000. szeptember 1. Újra egy nagy pillanat az 
iskola történetében.  Felsorakozott a tanévnyitón 
újabb 26 még apróbb gyermek. Talán még jobban 
csillogott a szemük, és még félénkebben léptek be 
az iskola kapuján. Azonnal be is mutatkoztak, 
műsort adtak a tanévnyitó ünnepségen, amely 
mindenkit nagyon meghatott. Alig látszottak ki a 
templomban az Úr asztala mögül, de annál 
nagyobb hatást gyakoroltak a jelenlévőkre. A 
versek, a dalok a szívükből szóltak. Pontosan 20 
évvel ezelőtt megkezdődött az általános iskolai 
képzés is. Akkor első és ötödik osztály indult, így 
4 év alatt kiépült az alsó és a felső tagozat. Teljes 
lett az iskolarendszer, azóta nálunk 12 évfolyamos 
képzés valósulhat meg. 

A számok tükrében – egy kis statisztika  

1990-től a mai napig 1006 diák kezdte meg a 
tanulmányait 32 osztályban, közülük már 24 
osztály 589 diákja tett sikeres érettségi vizsgát, 137 
fő kitűnő eredménnyel. Az eredmények 
folyamatosan nagyon szépek, sokan szereznek 
közülük kiváló érettségi bizonyítványt. Az emelt 
szinten vizsgázók száma osztályonként magas, 
eredményeik kiemelkedők, zömében jeles 
osztályzattal. A tagozat érettségi átlaga: 4,37 (a 
legkiemelkedőbb a 4,7 volt) az év végi átlag pedig 
4, 35 (a legjobb 4,52 volt).   

A kétszintű érettségi bevezetése óta az 
eredmények %-os minősítésben is megjelennek, ez 
jobban árnyalja az elért teljesítményeket, nagyobb 
szóródást mutat. A tagozat esetében elért 
eredmények átlaga 76%, a legjobb eredmény 83%.   

A nyelvvizsgával rendelkezők száma is egyre 
magasabb: míg az 1998-ban érettségizett 
osztályban 16 tanuló rendelkezett középfokú 
nyelvvizsgával, addig a most végzettek esetében 
23 tanuló (a 26-ból), közülük 3 tanuló 2-vel is, 4 fő 
pedig 3-mal (egy felsőfokú, 2 középfokú).  

Továbbtanulás terén elmondható, hogy 1-2 
kivétellel mindenki ad be jelentkezést felsőoktatási 
intézménybe, szinte mindenkit fel is vesznek 
valamelyik megjelölt helyre. Népszerű pályák: 
gazdasági, mérnöki, de mindig vannak, akik 
orvosnak, bölcsésznek, vagy pedagógusnak 
jelentkeznek. Az iskola vallási nevelése 

meghatározó, már többen vettek részt 
hittudományi képzésben, s lelkészként szolgálnak, 
vagy hitoktatóként tevékenykednek. A 
tantestületünkben is dolgozik 7 kolléga, akik a 
nyolc osztályos tagozaton érettségiztek.  

Hajrá, hajrá, hajrá! Versenyek – eredmények 

Tehetséges, szorgalmas gyerekekkel foglalkozni a 
tanárok számára is nagy kihívás. Minden területen 
felélénkült a tehetséggondozó munkánk, és ennek 
eredményeképpen születtek szebbnél szebb 
eredmények a tantárgyi versenyeken, a sportban 
és a művészetek területén egyaránt. Egyre több 
megyei versenyen szereztek helyezéseket 
diákjaink, jutottak be és értek el eredményeket 
országos döntőkön. Mérhetetlen öröm diák és 
tanár számára is, amikor kiderül, hogy a 
képzeletbeli dobogó legfelső fokán van a helyünk. 
Különböző díjakat alapítottunk és ezáltal a 
legeredményesebb versenyzőket, a legjobb 
érettségizőt és a 8 év legkiemelkedőbb tanulóját 
ünnepélyes keretek között jutalmazzuk. 

Iskolai élet – élet az iskolában 

A gimnáziumban eltöltött 8 év természetesen nem 
csak a tanulással telik. Életre szóló élmények 
születnek a tanórákon kívüli rendezvényeken, 
kirándulásokon és egyéb más alkalmakon. Itt 
általában nincsenek külön csak a nyolcosztályos 
tagozat számára szóló rendezvények, de ez így 
helyénvaló. Néhány ilyen program a múltból és a 
jelenből: ismerkedési nap, gólyaavatás, farsang, 
jótékonysági est, osztálykirándulások, színház-, 
kiállítás- és mozilátogatások, kosaras-, úszó-, 
evező- és kerékpártáborok, diáknap, főzőverseny, 
szalagavató, bolondballagás, edzések, szakkörök, 
korrepetálások, énekkar, rajz szakkör… Az iskola 
valláserkölcsi neveléséhez tartozó programok a 
csendesnapok, a Bocskai-nap, az adventi zenés 
áhítatok és a hittantáborok.  

Hol is tartunk?  Gondolatok a 2019/2020 tanévről 

Az előző tanévet 230 fővel zártuk 8 osztályban. Az 
osztályátlagok (4,03 és 4,86 között) önmagukért 
beszélnek, a tagozat átlaga: 4,46. Kitűnő vagy jeles 
tanuló 65+42 fő, a létszám 46,5%-a. A tagozat 3 
évtizedes történetében ez az egyik 
legkiemelkedőbb eredmény. A tanulók többsége 
kiváló képességű, és a tanuláshoz való viszonya, 
szorgalma, magatartása példamutató. 

Természetesen soha nem lehetünk elégedettek, 
hiszen mindig lehet mindent másképp és jobban is 
csinálni, de elmondható, hogy jó úton jártunk és 
járunk. Célunk olyan tudást adni, amellyel a diákjaink 
a felsőoktatásban is jól megállják a helyüket. 

Írta: Gyenes Magdolna 

mailto:miklosioregdiakok@gmail.com
http://www.miklosioregdiakok.hu/

