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Elnöki beszámoló 

a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésén 

2019. május 11. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Köszönöm szépen a Választmányunk elnökének és a Főtitkárunknak a beszámolóit.  

Ők elmondták, hogy hagyományos programjaink megvalósultak, sokféle lehetőséget 

kínálunk öregdiáktársainknak a tartalmas együttlétre, a közös szellemi munkára, közösségi 

élmények megélésére. Látni fogjátok, hogy kialakult eljárásaink működnek a 

gazdálkodásunkban, a tagdíjfizetésre való buzdításaink és az eredményes pályázataink stabil 

működést tesznek lehetővé. 

Ezek alapján bizton merem állítani, hogy az Alapszabályunkban megfogalmazott feladatok 

teljesülnek. 

A szervezet rendben működik: az elnökség hat alkalommal ülésezett, és ülései közben is 

folyamatos együttműködésben, egymást segítő, szemléletfejlesztő vitákban érlelt 

döntésekkel irányította a Diákszövetséget. A Választmány működése jelentősen 

megváltozott, az elmúlt másfél évben valóban az együttműködést, a tapasztalatcserét segítő 

fórummá vált.  

A kecskeméti tagozat folytatta gazdag programkínálatát, aminek kiemelkedő alkalmai a 

hagyományos vacsora és az újabban bevezetett pedagógus-köszöntő este. Megállapíthatjuk, 

hogy Kecskemét városának polgári életében a Piarista Diákszövetség helyi tagozata fontos, 

összetartó szerepet tölt be. 

Váci tagozatunk sok energiával igyekszik gazdagítani, fellendíteni az iskolával közös 

rendezvényeken az öregdiák életet. A mosonmagyaróvári tagozat maroknyi lelkes csapata 

igyekszik összpontosítani néhány feladatra, és ezzel hagyományokat feleleveníteni, 

kialakítani. A tatai tagozat rendületlen hűséggel ápolja hagyományait, és nagy leleménnyel új 

és új színt visz a város életébe, most például harang újraszentelésre készül. 

Budapesten továbbra sem tagozati keretekben, de központi szervezésben valósulnak meg 

programjaink, amik azonban magas színvonalúak, szívesen látogatottak. 

Képviseltetjük magunkat a Rend és az intézmények fontosabb eseményein, ünnepségei, 

kiállítások megnyitóján, rendi ünnepeken, társ diákszövetségek találkozóin, például a 

novemberi tihanyi Kézfogáson, a Keresztény Civil Szervezetek konferenciáin. 
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Fontos munkát végez továbbra is a Barátok Útja munkacsoportunk, diákoknak szervezett 

éves zarándoklatainak gondos előkészítésével, lelki töltődést adó programjával. 

Tavaly is beszéltem arról, hogy a Piarista Rend életében az önkéntes mozgalom, az önkéntes 

szolgálatok létrehozása, működtetése erős hangsúlyt kap. Példa erre az a munka, amit a 

TESZI mozgalom keretében régóta végez a Forgó házaspár, és amit már pár éve fiatal 

társaink Géher Bálint és Turcsik István vettek át. Hallottunk kecskeméti példát is szociális 

segítségnyújtásra, és a sátoraljaújhelyi tanoda is fogad segítőket. Számos eddigi önkéntesünk 

munkájáért hálával tartozunk az ő példájuk ad bátorságot, hogy megpróbáljuk rendszerré 

teljesíteni a Diákszövetségen belül az önkéntes szolgálatokat. 

A Piarista Rend tagjai kiemelt figyelemmel fordulnak hozzánk, és nagy öröm, amikor mi 

tudunk egy-egy kezdeményezés mellé állni, hathatós támogatást kínálva. Példa volt erre a 

közelmúltban közreműködésünk a budapesti piarista gimnázium robotika szakkörének 

támogatására indított gyűjtésben. 

Kiemelném a Stratégiai Munkabizottság munkájának fontosságát. Főtitkárunk irányításával 

több generáció és több intézmény képviselteti magát, Labancz Zsolt leköszönő 

tartományfőnök úr aktívan vesz részt a találkozóin. Ahogyan a főtitkári beszámolóból is 

kitűnik, az idén megtartott tartományi káptalan figyelmet szentelt a Munkabizottság 

munkájának és ezzel a Diákszövetségünk életének,  jövőjének. 

Elsősorban Farkas Zsolt áldozatos munkájának köszönhetjük, hogy újságunk a Piarista Diák 

továbbra is megjelenik. Borza György segíti őt tevékenyen a nyomdai előkészítéssel. 

Köszönöm mindkettejüknek.  

A Hírlevelünk továbbra is Mikecz Tamás vállát nyomja. egy-egy cikkel segítenek neki, 

rendszeresen ír például Kölcsei Tamás, hálásak vagyunk ezért neki. Bár Mikecz Tamás 

bejelentette, hogy tíz év után, kevesebb energiát tud erre szentelni, mégis amíg egészsége 

engedte adott ki számokat. Szeretnénk a Hírlevelet továbbra is rendszeresen megjelentetni, 

ennek szeretnénk a feltételeit megteremteni. Mikecz Tamásnak különleges köszönet jár a 

leleményességéért és a kitartásáért, most már több, mint tíz év kemény munkájáért.  

Egy külön szerkesztő-bizottság gondoskodik honlapunk és facebook oldalunk 

karbantartásáról, hírekkel, hirdetményekkel, beszámolókkal feltöltéséről. Köszönöm Balázs 

Sanyi, Bognál Laci, Svastits Géza munkáját. 

Gyors közleményinket új formában, elektronikusan juttatjuk el öregdiáktársainknak. Bognár 

Laci segítségét köszönöm ebben is. 

A honlapunkon elkezdtük publikálni azokat a visszaemlékezéseket, amiket közületek többen, 

öregdiáktársaink küldtek be egykori tanáraikról, iskolájukról. A beküldött írásokat gondosan 

lektoráltattuk egy hivatásos olvasó-szerkesztővel és egy rendtaggal. Most már „csak” 
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egységes formába kell őket hozni. Balázs Sanyi vállalta és lépésenként teljesíti ezt a hatalmas 

munkát. 

Megemlékezés: 

Nem szoktunk eltávozott diáktársainkra emlékezni a Közgyűlésen, most mégis szeretnék 

kivételt tenni: elbúcsúztunk Pataki Ervintől, aki hosszú időn át nagyon sokat tett a Magyar 

Piarista Diákszövetség megalakulásáért, működéséért és fejlődéséért, és tette ezt kivételes 

áttekintő-képességgel, emberséggel és szerénységgel. 

Köszönet: 

Végül köszönetet szeretnék mondani még sokaknak: 

• elsősorban is köszönöm az Elnökség minden tagjának, az erejüket próbára tevő 

aktivitást, munkát. Jó érzés ebben sok szempontot felvonultató, de rendkívül 

kooperatív közegben dolgozni.  

• mindenkinek, aki önkéntes munkájával lehetővé teszi, hogy élményt adó életet éljen 

a Diákszövetség. Tagozati események, Piartours (Csapody Géza és Várgedő Tamás), 

kiadványok, oklevelek (Borza György) dicséri munkájukat, 

• leköszönő irodistánknak, Bognár Lászlónak, lelkiismeretességével, érzékeny 

figyelmével mások iránt példát adott és ad nekünk. Itt köszöntjük új irodistáinkat: 

Urbán Gergőt és Flamis Vikit. Kérlek, segítsétek őket új feladatuk ellátásában.   

Külön köszönet jár Csepely Péternek, aki ismét visszatért, és aktívan segíti Lászlót, és 

fontos szerepe volt a legutóbbi, tagdíjfizetésre buzdító kampányunkban is. 

• azoknak, akik veszik a fáradtságot, és eljönnek Közgyűlésre, Választmányi ülésre 

klubnapjainkra, rendezvényeinkre, akik figyelik, amit teszünk és néha visszajelzést is 

adnak. 

 

Sajnos tapasztaljuk, hogy működésünk kevés lelkesen aktív társunk munkáján múlik. Ezért 

egyikük-másikuk időleges hiánya is bizony egy-egy folyamat lelassulását, egy-egy program 

elmaradását jelenti (hiányzó tagozataink újraindítása, tagtoborzés…). Kérlek Titeket, 

segítsetek ebben, szólítsatok meg tenni akaró öregdiákokat, akikkel segíteni tudjuk a 

Diákszövetség gazdag és gazdagodó tevékenységét.  

Köszönöm, hogy meghallgattatok! 

Budapest, 2019. május 11. 

Öregdiák barátsággal: 

Strommer Pál 

 


