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Társaság Hírlevele  

2019/III. évfolyam 1. sz. 

 

Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük a 2019. május 25-én „10 éves” jubiláló 
osztályokat! A 2016. október elején alakult Kunszentmiklósi 
Gimnázium Öregdiákjainak Társasága (röviden Társaság) azzal a 
céllal jött létre, hogy összefogja az Alma Materünkben 
érettségizetteket. Az erre vonatkozó legfontosabb elképzeléseket 
és alapvető törekvéseket, majd a belőlük fakadó számos feladatot 
a dokumentumaink részletesen tartalmazzák. 

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

 

Társaságunk Elnöksége és Vezetősége 
 
 

Kitüntetések és elismerések átadása 

Társaságunk 2019. május 25-én ünnepélyes keretek között – Alma 
Materünk 340 éves évfordulóján – különféle okleveleket adományoz 
egykori igazgatóknak, továbbá tanároknak iskolánkban végzett 
odaadó és színvonalas oktató és nevelő munkájukért, valamint 
öregdiákoknak osztálytársaik összetartozását erősítő szervezői 
tevékenységükért.  

 

 

Kitüntetett igazgatók: 

Csankovszki János 

Baráth Julianna 

Szabó Sándor 

Ábrahám Ferencné 

Kitüntetett tanárok: 

Kustár Istvánné 

Salga Imre 

Kitüntetett diákok: 

Kuti Lajos Géza (1949)  

Endrédy István (1959) 

Halasy Kálmán (1959) 

Dabi Sándor (1969) 

Ronga Bálint (1969) 

Józan Teréz (1969) 

Szemes Júlia (1979) 

Kovács Zsuzsa (1979) 

Ordasi Piroska (1979) 

Hauszfatter Éva (1989) 

Imre Zsuzsanna (1989) 

Hajdú Szilvia (1999) 

Fang Simon (1999) 

Alács Krisztina (2009) 

Takács Nóra (2009) 

Fodor Anita (2009) 

1966/A osztály Közössége 

 (Az évszám az érettségi évét jelenti)  

Tisztelt Öregdiáktársak, kedves 

Barátaink! Bátorítunk Titeket 

arra, hogy minél többen és 

minél hatékonyabban vegyetek 

részt öregdiák szervezetünk 

egyedülálló és igazán sokrétű 

mozgalmában! 

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

Iskolai Alapítvány adatai 
Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa 
Adószám: 18341577-1-03 
(szja 1%) OTP Bank 11732150-20004374 
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Az első „Örökdiák” díjas 

Dr. Halasy Kálmán Zoltán 

 

Halasy Kálmán 1941-ben született Kunszentmiklóson. Itt 
élt 18 éves koráig, itt végezte az általános- és a 
középiskolai tanulmányait is. 1959-ben érettségizett, majd 
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult tovább. 1966-
ban diplomázott, 1968-ban a kalocsai városi kórházhoz 
került, és onnan is ment nyugdíjba. Hivatása 
gyakorlásával csak 75 évesen, 2016-ban hagyott föl, súlyos 
betegsége után. Gyermekgyógyász felesége is a kalocsai 
kórház orvosa volt, ma mindketten Budapesten élnek. 
Egyetlen fiuk, László ügyvéd Kunszentmiklóson. Számos 
kitüntetése között szerepel a Pro Sanitate–díj; 
kunszentmiklósi vonatkozású a 2007-ben kapott 
díszpolgári cím, a gimnázium Pro Schola-díja, illetve a 
2018-as „Örökdiák”-díj.  

 

Kászi! 65 éve szólítalak így. Ugye elfogadod 
tőlem ezt a megszólítást ebben az interjúban, a 
tágabb nyilvánosság előtt, öregdiák társaid előtt is? 

Persze, hogy elfogadom. Engem 
Kunszentmiklóson mindenki, vagyis minden 
rokonom, barátom, ismerősöm Kászinak hívott, és 
hív leginkább ma is. Erre értek, erre hallgatok, hogy 
úgy mondjam. 

Mondj valami jellemzőt kisgyermekkorodról, 
családodról! 

Egy jellemző megállapítással válaszolok a 
kérdésedre. Csikós Attila, unokatestvérem 
mondogatta gyakran: „Tudod Kálmán, mi le se 
tagadhatnánk, hogy bennünket ugyanaz a négy 
asszony nevelt. A közös nagyanyánk, az 
édesanyáink meg a te Ella nagynénéd. Attila apját, 
Csikós György gimnáziumi tanárt ugyanis elvitte 
egy szívroham, a fia kétéves korában, az én apám, 
idősebb Halasi Kálmán pedig alig volt itthon 
velünk, mert előbb gyakori, később állandó 
külszolgálatra kényszerítette a munkája.  

Hogyan emlékszel iskoláidra, tanítóidra, 
tanáraidra? 

Nekem nagyon jó iskoláim és nagyon jó tanáraim 
voltak. Kitűnő nevelő és nagyszerű ember volt az 
elemi iskolai tanítóm, Bucsi Szabó Gyula, a 
gimnáziumban pedig két tanárom, dr. Csikesz 
Ferenc és dr. Majoros József hatott rám igen erősen. 
Mindhárman kitűnő koponyák és remek emberek 
voltak. Csikesz Feri bátyám ráadásul apámnak jó 
barátja volt. Azt mondta, hogy nekem többet kell 
tudnom, mint az osztálytársaimnak, nehogy bárki 
protekciósnak tarthasson. Tanultam és tudtam is a 
történelmet meg a földrajzot rendesen, nehogy szó 
érje a ház elejét. Majoros „Bonzó” tanár úrhoz külön 
németre jártam már hetediktől, a gimnáziumban 
pedig latint tanított, többek között az akkor írt saját 
Római élet című kitűnő tankönyvéből. De Szűcs 
Etelka, Gaudi Árpád, Illyés Bálint, Benkő Ákos és a 
többiek is hozzátették a magukét, hogy minél többet 
tudjunk, minél inkább táguljon az eszünk. 

Igazából arról volt szó, hogy az 1948-as 
államosításkor a református gimnázium és a 
katolikus polgári tanári karaiból jó néhány 
kvalitásos pedagógus átkerült az állami általános 
iskolába, mások meg ott tudtak maradni a 
gimnáziumban, így büszkén mondhatom, hogy a mi 
szentmiklósi, meg környékbeli nemzedékünket jó 
néhány kiváló képességű pedagógus terelgette a 
tudás rejtelmes ösvényein. 

De hogy a tanáraim dicséretét rövidre zárjam, 
közéjük sorolom dr. Romhányi György kórboncnok 
professzort a pécsi egyetemről, aki mellett egy évig 
dolgoztam, mielőtt fölvettek az egyetemre. de az 
egyetemi éveim alatt is, további hat éven át 
dolgoztam az intézetében. Elmondhatom, hogy a 
pécsi orvosegyetemen is igen nívós gárdától 
tanulhattam a hivatásomul választott szakmát, 
élükön Szentágothai János professzorral. 

Hogyan indult és alakult az orvosi pályád?  

 Az egyetem után friss házasként két évig a 
székesfehérvári megyei kórházban dolgoztunk a 
feleségemmel, majd 1968-ban átjöttünk a kalocsai 
városi kórházba, ahonnan a gyermekgyógyász 
feleségem 2006-ban ment nyugdíjba, én pedig 2016-
ban. 

Kalocsai évtizedeid alatt hogy alakult a 
kapcsolatod szülőhelyeddel? 

Amikor átkerültünk Kalocsára, Kunszentmiklós 
szakorvosi ellátása még oda tartozott, nem 
Kecskeméthez. Hamar híre ment odahaza, hogy én 
ott dolgozom, és kezdtek jönni a betegek direkt 
hozzám. Aztán ez a kapcsolat megmaradt utána is, 
mikor Kunszentmiklós a kecskeméti járás része lett 
a dunavecsei helyett. Itt jegyzem meg. hogy fiatal 
orvos koromban a két szentmiklósi „nagy öreg”, a 
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Cserényi Pista bácsi meg a Jakab Miki bácsi gyakran 
küldött hozzám betegeket diagnózissal, és ha ők 
ráírták a beteg papírjára, hogy perforált vakbél vagy 
bélelzáródás, szinte már vihettük is őket a műtőbe, 
kés alá, ezek az idős kollégák annyira megbízható, 
pontos diagnoszták voltak. 

Kalocsán egyik „hazai” beteg a másik után talált 
meg, sok szentmiklósit operáltam sebészként, és 
vizsgáltam gasztroenterológusként. Egyszer 
megkérdeztem egy idős gazdát, hogy miért éppen 
ide jött, engem választott, mire csak ennyit mondott: 
„Azé doktor úr, mer magátú még sénki nem gyütt 
vissza koporsóba.” 

De dolgoztam én azért Szentmiklóson is. Nyolc 
évig voltam az Akkumulátor gyár üzemorvosa, és 
amikor ott rendeltem, bizony jöttek kifelé a 
bajaikkal a „civil” betegek is a faluból.  

Mikor kezdtem az egyetemet, Bánhidi István 
tanácselnök fölkínálta a társadalmi ösztöndíjat, de 
hiába jött volna jól az a pénz, én mindenáron sebész 
akartam lenni, nem általános orvos, és mivel 
Szentmiklósnak kórháza nem volt, nem 
fogadhattam el a támogatást. Ezért is örülök annak, 
hogy orvosként fél évszázad alatt azért elég sok 
szentmiklósi embert kezelhettem, gyógyíthattam. 

Szentmiklós, Pécs, Fehérvár, Kalocsa vagy Pest? 
Hol voltál, hol vagy leginkább otthon? 

Máig szentmiklósinak vallom magam, noha 
hatvan éve elkerültem otthonról. „Én úgy szeretem 
már Kalocsát, hogy soha el nem felejthetem 
Kunszentmiklóst!”  - szoktam némileg „átköltve” 
idézni a Nagy Bujdosót, Mikes Kelement. 

Hatvan éve érettségiztél, és a Pro Schola-djad 
mellé tavaly óta te vagy az első „Örökdiák”-díjasa 
a gimnáziumunknak. Üzensz valamit a nálad 
fiatalabb öregdiák társaidnak? 

 Az üzenetem egyszerű, de szívből jövő: minden 
öregdiákot arra kérek, bíztatok, hogy legalább 
annyira őrizze a szívében, és szeresse egykori 
iskoláját, mint amennyire én őrizem és szeretem. 

Az interjút készítette: Balogh Mihály 

 

340 éves a gimnáziumunk 

Beszélgetés a régi idők szentmiklósi iskolájáról 

Mária Terézia királynőnk nem szívlelte a 
protestánsokat, különösen nem a protestáns 
iskolákat. közülük is legkevésbé a reformátusokét. 
Nagy ambíciója volt a magyar nemzet beolvasztása 
a Habsburg birodalomba. Ennek a tervnek 
legkeményebben a magyar reformátusok szegültek 
szembe. Letörésükre kieszelte az udvar, hogy 
részletesen fölmérik a protestáns iskolák állapotát, 
aztán szakmai érvek kitalálásával lefejezik a 
nagyobbakat és csökkentik a kisebbek számát. 

Kunszentmiklóson Szőnyi Virág Mihály volt a 
lelkész már három évtizede, amikor 1766-ban 
megkapta a kérdőívet. Arra a kérdésre, hogy mióta 
van „schola reformata”, vagyis református iskola a 
faluban, az akkor már egy évtizede a dunamelléki 
püspöki posztot is betöltő lelkipásztor ékes 
latinsággal azt írta be válaszként a rovatba, hogy az 
iskolánk „antiquissimis temporibus erecta est”, 
magyarán hogy valamikor nagyon régen 
keletkezett.  

De hogy kicsit pontosabban mikor is? Ezt a 
kérdést is körüljárjuk május 25-én, szombaton 
délelőtt 11 órakor a szentmiklósi „schola reformata” 
évfordulós öregdiák találkozóján. A beszélgetés 
témája az „igen régi idők” iskolája lesz. Az 
eszmecserére szeretettel hívjuk, várjuk öregdiák 
társainkat.   

Balogh Mihály 

 

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:  
• Tanári emléktáblák avatása (Főépület) 
• Előadás: „Beszélgetés a régi idők  

szentmiklósi iskolájáról” (Könyvtár) 
• Történeti kiállítás megtekintése 
• Az újonnan átadott épületek bejárása 

13 órától Ebéd (egyéni szervezésben) 

18 óra Kapuzárás 
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