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Tisztelt Jelenlévők, kedves egykori és mai Diáktársaim, kedves Barátaim! 

Nyolcadik alkalommal rendezzük a jubiláló diáktársaink központi érettségi 
találkozóját. Sajnos, a májusi összejövetelhez hasonlóan most is csak virtuális 
ünnepséget tarthatunk. 
 
Tisztelt Ünneplők!  
 
Vezetőségünk azt a gyakorlatot alakította ki, hogy a jubiláló tagjainkat felmentjük az 
ünnepi szereplés alól, így öt év alatt mindenki sorra kerül egyszer. Elnökünk most az 
55 éves érettségi találkozóján vesz részt, ezért én tartom a társasági beszámolót. 
Rövidre tervezett fölszólalásomban igyekszem – az immár hagyományossá váló 
tavaszi és őszi találkozók programja szerint – bemutatni Társaságunk 
tevékenységének fontosabb elemeit, továbbá vázlatosan jelezni a jelenlegi és a 
jövőbeni feladatokat a kitűzött célok tükrében. Ezeket valamennyi összejövetelünkön 
újra és újra elmondjuk a mindig változó közönség tájékoztatása érdekében. 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 érettségi bizonyítványt állítottak ki (egészen pontosan 4820-at). A 
létszám minden esztendőben bővül, 2020-ban is 61 fővel gyarapodott a táborunk.  
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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 folyamatosan megmutatkozik.  

A jubiláló egykori diákok számára hagyományosan évi két alkalommal rendezünk 

központi összejövetelt, amelynek kereteit és hátterét gimnáziumunk vezetése 

önzetlenül biztosítja, továbbá a fenntartónk szintén hatékony támogatást nyújt a 

találkozók technikai lebonyolításához. Mindezekért köszönetet mondunk! 

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

A központi diáktalálkozók mottóját korábban az aktuális évfordulók témái 
jelentették. Mostantól az itt érettségizettek további szakmai életútjának megfelelően 
egyes pályacsoportok szerinti tematikus ünnepségeket szervezünk. Ebben az évben a 
„sport” témakörét állítottuk a középpontba, jövőre meg az „irodalom és művészet” 
jegyében tervezzük megrendezni a soron következő összejövetelünket. 

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. A tanárok névsorát is összeállítottuk, amelyet 
folyamatosan kiegészítünk.  

Örömmel jelenthetem, hogy honlapunk (www.miklosioregdiakok.hu) alapján 
mindenki tájékozódhat működésünkről. Negyedik éve jelentetjük meg a hírlevelünk 
májusi és októberi számait, továbbá a mindenkori ünnepeltek és vendégek 
olvashatják az aktuális hírlevelek különszámait is.  

A programjaink tekintetében azokat részesítjük előnyben, amelyek reálisan 
elvégezhetők, közérdeklődésre tartanak számot, és egyúttal szolgálják az egykori és a 
mostani diákság elképzeléseit is. 

http://www.miklosioregdiakok.hu/
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A Társaság megfelelő működéséhez szükséges anyagi fedezet előteremtése 
továbbra is fontos feladatunk, mivel a saját kiadásaink költségét a kezdetektől meg 
kell előlegeznünk. Számítunk adományokra, valamint támogatók megnyerésére. A 
támogatásra szánt összeget ki-ki elhelyezheti a gyülekező helyszínén lévő 
gyűjtődobozban, illetve a templomi perselyben. Jelen esetben nyilván az átutalási 
formát javasoljuk. Banki adatok: számlaszám (OTP Bank) 11732150-20004374, a 
számla tulajdonosa a Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa, 
adószám: 18341577-1-03 (SZJA 1%). Kérjük a megjegyzés rovatba az adományozó 
nevét és érettségi vizsgájának évszámát feltüntetni). 
 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

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

tovább taglalni a mondanivalómat), de szeretnék takarékoskodni a rendelkezésünkre 

álló idővel.  

Megköszönöm a közreműködőknek az ünnepség gondos előkészítését, és egyúttal 

mindenkinek a jelenlegi rendezvényen való részvételt.  

Diáktársaim! Kedves Barátaim! 

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

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

Dr. Ambrus-Ranga Júlia 
alelnök 

  

 


