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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük a 2021. október 2-án „5 éves” jubiláló 
osztályokat! Az öt éve alakult Kunszentmiklósi Gimnázium 
Öregdiákjainak Társasága (röviden Társaság) azzal a céllal jött 
létre, hogy összefogja az Alma Materünkben érettségizetteket, 
és járuljon hozzá – tevékenységünk révén – iskolánk nagyszerű 
szellemiségének átörökítéséhez az évente érkező új diákok 
számára. Az erre vonatkozó elképzeléseket és törekvéseket a 
dokumentumaink (www.miklosioregdiakok.hu) 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 – tovább fejleszteni 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 2021. október 2-án ünnepélyes keretek között ismét 
díjakat és okleveleket adományoz tanároknak színvonalas oktató-
nevelő munkáért, öregdiákoknak összetartozást erősítő szervezői 
tevékenységért, és a legtöbbet javított tanulónak járó elisemerést. 

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. október 2-án 

Kitüntetett tanárok: 

Böszörményi Alice  
Csanádiné Czigler Teréz 
Mészáros Mónika 
Szolnoki Attiláné könyvtáros 

Öregdiákok: 

Tamási Attila (1956) 
Morvai Ilona (1956) 
Székely Gábor (1966) 
Nagy Irén (1966) 
Kánai Márta (1966) 
Martics Julianna (1976)  
Kopp Ágnes (1976) 
Majsai Julianna (1976) 
Kovács Lívia (1986) 
Novák Pál (1986) 
Kévés Judit (1996) 
Kovács Éva (1996)  
Lőrincz Tünde (2006) 
Duzmath Diána (2006) 
Bődi Hunor Gergely (2016) 
Horváth Gréta (2016)  
Török Bíborka Csaga (2016) 
Gyökeres Lídia (2021) 
 (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 (utána Közgyűlés) a 
Református Templomban 

11 órától Érettségi találkozók a kijelölt 
termekben 

Párhuzamosan:  

• A szekciók bemutatkozása  
(a Könyvtárban) 

• Történeti kiállítás megtekintése 

13 órától Ebéd (egyéni szervezésben) 

18 óra Kapuzárás 

 
KUNSZENTMIKLÓSI GIMNÁZIUM 
ÖREGDIÁKJAINAK TÁRSASÁGA 

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 

 
miklosioregdiakok@gmail.com 

miklosioregdiakok.hu 
 

Alapítva: 2016-ban 

 

Társasági beszámoló 2016-2021 

Társaságunk megalakításakor azt a célt tűztük ki, 
hogy a Gimnáziumunkban végzettek részvételével 
és közreműködésével mielőbb hozzunk létre egy 
integrált diákszervezetet, amelynek alapját képezi – 
Alma Materünk szellemiségének jegyében – iskolánk 
korábbi diákjainak összefogása. Működésünk másik 
fontos küldetése, hogy megkülönböztetett 
figyelemmel törekedjünk a korábban érettségizettek 
és a mindenkori gimnazisták kölcsönös 
együttműködésének kialakítására és annak 
rendszeres gondozására.  

Alapelvek és szabályok 

Valamennyi Gimnáziumunkban érettségizett (illetve 
teljes időtartamban, vagy bizonyos ideig itt tanult) 
egykori miklósi diák automatikusan tagja a 
Társaságunknak, amelyben a részvétel minden 
tekintetben önkéntes. Hivatalos bejegyzés helyett az 
az egyszerű önszerveződést választottuk, s ehhez 
igazodva mindmáig nem szedünk tagdíjat. A 2016. 
október 1-én tartott alakuló ülésen résztvevők 
egyhangúlag megszavazták a Szervezeti és 

Működési Szabályzatunkat. Az elnöki tisztségre 
előzetesen benyújtott pályázat alapján hasonló 
arányban megválasztották szervezetünk első 
vezetőjét Dr. Zakar András személyében. Az 5 fős 
Elnökség és a 10 fős Vezetőség úgyszintén teljes 
egyetértéssel kapott bizalmat az induló társasági 
ciklus időtartamára. A megfelelő működéshez 
szükséges dokumentumok megfogalmazása mellett 
hamarosan kialakítottuk az indító ötéves ciklus 
feladattervét, majd munkacsoportok szerint – több 
szakértő diáktársunk bevonásával – hozzáláttunk a 
célkitűzéseink megvalósításához.  

Működési keretek 

Már a kezdeti lépéseink idején egységes rendszerbe 
szerveztük a hagyományos érettségi találkozókat, és 
azóta minden évben május végén a 10, október elején 
meg az 5 éves évfordulókhoz igazodva hívjuk össze 
a jubiláló diáktársainkat. Ezek a központi 
rendezvények általában 7 évfolyam 16-17 
osztályának közösségét érintik. Az alkalmanként 
mintegy 350-400 fős jubiláló csoportokhoz tartozók 
meghívásához és mozgósításához mindig az 
osztályok szervezőit hívjuk segítségül. Mostanra 76 
évfolyamból 174 osztály szervezőjével állunk 
közvetlen munkakapcsolatban. Rendezvényeinkre a 
tanárainkat szintén meghívjuk, különös figyelmet 
fordítunk a jubiláló közösségek osztályfőnökeinek 
köszöntésére és ünneplésére is. 
Összegyűjtöttük az 1913-tól induló főgimnáziumi 
időszak valamennyi tanárának és diákjának adatait. 
Ez az igazán „kincset érő” adatbank egyedülállónak 
mondható még akkor is, ha bizonyos esetekben 
kiegészítésre, pontosításra szorul. Az osztálytablók 
digitalizált változatait hozzárendeltük a 
névsorokhoz, hogy minden egyes „becses ereklye” 
minél több helyen, gyorsan elérhető legyen.  
 

Elismerések és szimbólumok 
  
Az iskolával és annak fenntartójával egyeztetve 
kialakítottunk egy komplex tanári, öregdiáktársi, 
tanulói és támogatói kitüntetési rendszert, amely 
harmonikusan illeszkedik a gimnázium részéről a 
fiatalok számára adható különféle és sokrétű 
elismerési formához. 
Kitüntetéseink és elismeréseink három szinten 
különböző kategóriákra tagozódnak. Ezek a díjak, az 
oklevelek és az emléklapok, amelyekről a Kitüntetési 
Szabályzat részletesen rendelkezik. A végzős diákok 
számára adható „Legtöbbet Javított-díjjal” 
kapcsolatban jelezzük, hogy ez a diákok körében 
egyre értékesebb elismerést jelentő kitüntetés. Annak 
meg nagyon örülnénk, ha az elismerések igazán 
gazdag tárháza mielőbb teljessé válna, amennyiben 
az intézményt fenntartó Kunszentmiklósi 
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Református Egyházközség által gondozásra vállalt 
„Baksay Sándor-díj” is – a felemás előkészítés és a 
halogató tétovázás után – végre betöltené régóta várt 
szerepkörét.  
Társaságunk javasolta – több korábbi igen különböző 
indíttatású, más és más jellegű emléktábla, 
dombormű, szobor stb. kezdeményezése helyett – 
egy igazán méltó, reprezentatív iskolai emlékmű 
felállítását. Javaslatunk lényege, hogy a kialakításra 
kerülő emlékhely a Főépület utcai bejárata mellett – 
az ősi szökőkúttal szemben – legyen elhelyezve. A 
műépítmény jól látható formában tartalmazza Alma 
Materünk érettségi bizonyítványt nyújtó négy fő 
időszakának leginkább meghatározó szimbólumait, 
továbbá „Tanárok és Diákok” felirattal büszkén 
hirdesse az egykori és mostani tanárok-tanulók 
közösségének – együttes és igazán elkötelezett – 
értékalkotó munkáját.  

Információs rendszer 

Az információk minél teljesebb közzététele és 
rendszerezése érdekében önálló társasági honlapot 
(miklosioregdiakok.hu) indítottunk. Ez a digitális 
felület az összes szükséges ismeretet tartalmazza a 
hatékony és gyors tájékozódáshoz. A címlapon 
folyamatosan jelentettünk meg a friss híreket, 
amelyeket időrendi sorrendben archiváltunk. 
Mindig örömmel vesszük, ha diáktársaink széles 
érdeklődésre igényt tartó hírekkel, mostani és 
korábbi eseményekről szóló beszámolókkal, 
tudósításokkal, fényképekkel stb. jelentkeznek. 
Ezeket a közleményeket szerkesztett formában 
közkinccsé tesszük az egyre hatékonyabban működő 
közösségi információs rendszerünkön keresztül. 
A levelezéseinket a miklosioregdiakok@gmail.com 
című e-mailen bonyolítjuk, és az egyes 
reszortfelelőseink mobilszámaikon is bármikor 
elérhetők. Az osztályok szervezőinek évente több 
központi levelet küldünk, hogy közvetlenül 
informálhassák az osztálytársaikat a legfrissebb 
hírekről. Honlapunk „Hírek” portálja időrendben 
tárol minden fontos anyagot. A link látogatónak 
száma örvendetesen növekszik, s nyilván ez egyúttal 
jelzi az egyre nagyobb érdeklődést a társasági 
működésünk iránt. 
  

A rendezvények menete 
 

A központi érettségi találkozókat szombati napokon 
rendeztük, amelyek programját mindig előzetesen 
közzétesszük. A 9 órától kezdődő gyülekezők voltak 
eddig a legpezsgőbbek. Ekkor történt a regisztráció, 
amelynek lebonyolításában – a folyamatosan 
érkezők elegáns vendéglátása mellett – a tanulók 
egyre népesebb önkéntes csoportjai nagyon 
kedvesen és segítőkészen közreműködtek. A 

díszünnepségeket a templomban 10 órától 
rendezzük, ahol a köszöntések után a szokásos 
társasági beszámolók következnek, majd elismerések 
és kitüntetések átadására kerül sor. A központi 
ünnepségek után a jubiláló közösségek egykori 
osztálytermeikben tartják a hagyományos 5, vagy 10 
éves osztálytalálkozóikat. Ezzel párhuzamosan a 
nem jubiláló diáktársaink és vendégeink szabad 
választás alapján részt vehetnek a könyvtárban 
tartott előadásokon, meglátogatják az aktuális 
történeti kiállításokat, vagy – egyénileg, esetleg 
csoportosan – felkereshetik az iskola helyszíneit: 
épületeket, udvart, sportpályát. 
A könyvtári tematikus rendezvényeink kezdetben az 
iskolatörténeti évfordulókhoz kapcsolódtak, majd 
újabb témakörökkel bővítettük azok programjait. E 
keretek között került sor pl. a hajdani „fiúkollégiumi 
élet” bemutatására. Ide sorolható még a nagy sikert 
aratott „nosztalgia órák” elindítása, illetve az „iskolánk 
nagy tanáregyéniségei” című sorozat kezdeményezése 
is. Ezekről a rendezvényekről videóelvételek készültek, 
amelyeket egyre többen újra és újra megtekintenek. 
 

Szakmai egységek  
 

A legutóbbi időszak új kezdeményezése a szakmai 
egységek („szekciók”) kialakítása, amelyek a 
diáktársaink végzettségei és pályatevékenységei 
alapján szerveződnek. A Sport Szekció, valamint az 
Irodalom és Művészet Szekció már működik, 
további szekciók előkészítése folyamatban van. Ide 
önként jelentkezés alapján lehet bekerülni, és ki-ki 
(köztük természetesen bármelyik jelenlegi tanuló is) 
lehetősége és elhatározása szerint kapcsolódhat be az 
ott folyó munkába. A szekciók létrehozásával és 
működtetésével egyrészt szeretnénk elősegíteni, 
hogy a korábban érettségizettek alaposabban 
megismerjék egymás szakmai tevékenységét. Így 
kialakulhat egy generációkon átívelő összegzett 
pályarendszer, amely folyamatában hitelesen 
bizonyítja az Alma Materünkben folyó oktató-nevelő 
munka valódi értékét. Fontosnak tartjuk, hogy a 
szekciókban folyó tevékenységekre alapozottan az 
iskola oktatási-nevelési programjához igazodva – a 
tanárok iránymutatása alapján – szívesen részt 
vállalunk (különböző formában és módon) a tanulók 
szakmai érdeklődésének felkeltésében és életpályára, 
köztük az öregdiák-szerepre való felkészítésében. 
Meggyőződésünk, hogy a fiatal iskolatársainknak 
akkor nyújtunk igazi segítséget, ha megfelelő keretek 
között felkínáljuk számukra az életünk során 
szerzett ismereteinket és tapasztalatainkat, valamint 
pályafejlődésük érdekében (igény szerint) 
mozgósítjuk még a szakmai kapcsolatainkat is. 
 

Elnökség és Vezetőség 

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

