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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük a 2021. május 29-én „10 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 
(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 közzé tegyünk, továbbá a Társaság vezetése is 
folyamatosan minden érdeklődő számára készségesen 
rendelkezésre áll.  

Társaságunk 20211. május 29-én ünnepélyes keretek között ismét 
díjakat és okleveleket adományoz tanároknak színvonalas oktató-
nevelő munkáért, diáktársainknak az irodalom és a művészetek 
terén nyújtott kimagasló teljesítményért. 

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 

 

Kitüntetések 2021. május 29-én 

Tanári kitüntetések: 

Domján Ferenc  
Selyem Veronika 

Irodalmi és művészeti kitüntetettek: 
Mikulás Ferenc 
Horváth Attila (1958) 
Németh József (1960) 
Weber Krisztina (1975) 
Bege Eleonóra (1984) 
Ábrahám Erika (1986) 
Madaras László (1989) 
Tóth Péter Lóránt (1998) 

Öregdiákok: 
Apostol Aranka (1944) 
Apostol Pál (1948) 
Apostol Péter (1949) 
Apostol János (1960) 
Apostol Zsuzsanna (1963) 
Jónás Ottó (1951) 
Gazdik Mihály (1961) 
Szinyi Rózsa (1961) 
Rácz Ottó (1971) 
Szilágyi Rózsa (1971) 
Györe Edit (1971) 
Zolnai Teréz (1971) 
Boczek Judit (1981) 
Pető Piroska (1981) 
Mihók Zoltán (1991) 
Siroki Annamária (1991)  
Szilágyi Olivér (2001) 
Kovács Eszter (2001) 
Párkányi Adrienn (2001) 
Kiss Viktória (2011) 
Herceg Xénia (2011)  
Bíró Regina (2011) 

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: „Irodalom és művészet a 
gimnáziumunkban” (Könyvtár) 

• Történeti kiállítás megtekintése 

14 órától Ebéd (egyéni szervezésben) 

18 óra Kapuzárás 

 

Tenorok és baritonisták – avagy – … „a mi 
Németh Józsink” 

 

Soha nem volt nagy iskola a miénk, mégis 
számosan kerültek ki az alma materből későbbi 
kiválóságok, akik messze földre elvitték nevelő 
iskolájuk hírét nevét. Nemcsak közéleti, 
tudományos területeken, vagy a sportban, hanem 
a művészeti ágakban is jeleskedett több hajdani 
iskolatársunk, elődünk. Gondolnátok-e például, 
hogy a 20. században legalább három kiváló 
operaénekes is kikerült iskolánk falai közül?  
 

A tassi Katona Lajos 1932-ben érettségizett, 
Illyés Bálint osztálytársaként, a sportkör titkára 
volt, és az országos középiskolai atlétikai 
bajnokságon gerelyvetésben csapat és egyéni 
ezüstérmet szerzett. 1942-ben szerzett diplomát a 
Zeneakadémián, majd az Operaház bariton 
magánénekese lett. Énekelt sok más 
mellett Papagenot A varázsfuvolából, Tiborcot a 
Bánk bánból és Bagót a János vitézből. 1995-ben 
hunyt el. 

 
Mére Ottilia drámai koloratúr szoprán, 1931-

ben született Budapesten, 1949-ben érettségizett 
Kunszentmiklóson kitűnő eredménnyel. Neki már 
tanára volt Illyés Bálint. Szegeden kezdte énekesi 
pályáját 1953-ban. Az 1960-as évek közepén a 
berni operaházba szerződött, és Svájcban folytatta 
pályafutását. 1987-ben hunyt el. 

** 
Illyés tanár úr a két énekest is bemutatta a 

gimnázium történetéről szóló könyvében 1978-

ban. De bemutatott ugyanott egy harmadikat is, a 
legfiatalabbat, aki már a mi – ma már szenior - 
korosztályunkból „nőtt ki”.  

 
Az a híres harmadik Németh József, aki 1942-

ben született Solton. A világháborús félárva fiút 
édesanyja egyedül nevelte. Általános iskolásan 
focizott, de föltűnt szép énekhangja is. 1956-tól 
1960-ig a szentmiklósi gimnáziumban atlétaként 
jeleskedett, és lett Mózes Albert tanítványaként 
középiskolai bajnok ötpróbában és ifjúsági 
válogatott kalapácsvetésben. Érettségi után a 
Testnevelési Főiskolára került, de mire 
megszerezte a diplomáját, már intenzíven tanult 
énekelni is.  

 
A Wikipédia szerint két év testnevelés tanítása 

után 1967-től a tanulmányait Leningrádban és 
Moszkvában folytatta. 1970-ben hazatért és a 
Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa lett. 1973-
ban a Pécsi Nemzeti Színházhoz került. Kezdték 
megtalálni a nagy szerepek és a nagy sikerek 
(Scarpia, Amonasro, Don Juan, Posa márki, 
Escamillo stb.) 1978-ban Augsburgba szerződött, 
1981-ben Grazba, közben gyakran vendégszerepelt 
Európa nagy operaszínpadain. Nyaranta 
mesterkurzusokon tanult Olaszországban, többek 
között Tito Gobbi és Mario del Monaco kurzusain. 

 
1984-ben haza szerződött, a nyolcvanas éveket 

a Szegedi Nemzeti Színházban töltötte, ott érte el 
legemlékezetesebb sikereit. 1989-ben a Macbeth 
címszerepével elnyerte a Magyar Operafesztivál 
Fődíját. Repertoárja tovább bővült, itthon már 
gyakran énekelte magyar művek híres szerepeit 
(Petur bán, Bagó stb.). Pályafutása vége felé maga 
nyilatkozott úgy, hogy szinte mindent elénekelt, 
„ami neki való volt”. 

 
1990-től a Magyar Állami Operaház állandó 

tagja, szólistája, Bartók – Pásztory- és Liszt Ferenc-
díjas Érdemes Művész. 

  
Pedagógusként máig törekszik átadni a 

fiataloknak gazdag szakmai tapasztalatait.  
 
Nagyobb fia, Németh Attila musicalszínész, 

énekes, az Operett Színház tagja, kisebb fia, Márk 
biológus Szegeden. 

Írta: Balogh Mihály 
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