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Elnöki beszámoló 

a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésén 

2020. szeptember 19. 

Köszönöm szépen Választmányunk elnökének és a Főtitkárunknak a beszámolóit.  

Sajátos időszakban tartjuk a Közgyűlésünket, a beszámolómban az előző Közgyűlés óta eltelt 

időszakról, de a megválasztásom óta eltelt több mint négy évről is szólnék.  

Örömmel számolok be eredményeinkről, de sajnos vannak elakadásaink is. Az pedig az 

öregdiák élet és az Diákszövetség életképességét bizonyítja, hogy változó körülményeinkre 

reagálni tudunk, életképes kezdeményezésekről, megújító erejű folyamatokról is 

beszámolhatok. 

Öregdiák élet: 

A tagozataink továbbra is működtetik hagyományos eseményeiket és időről-időre új formákat 

is keresnek (kecskeméti és váci vacsora, családi nap, tatai patrocínium, mosonmagyaróvári 

sport és piknik, szegedi beszélgetések, gödi találkozó, temetőlátogatások…) Budapesten bár 

nem tagozati szervezésben, de a Szalon eseményei nagy érdeklődésre találtak, 

megünnepeltünk tanári jubileumot, hallottatok az emléktábla avatásokról, volt 

óévbúcsúztatónk, lelkiségi eseményeink, mise elhunyt diáktársainkért. Sajnos a PiarTour 

szervezett utazásai, zarándoklatai a 2019-es Erdély-járó túra után megszakadni látszanak. A 

Barátok Útja Munkacsoport 2019-ben megtartotta évente szokásos zarándoklatát, 2020-ban 

azonban a járvány miatt erre nem volt módja. Önkénteseink a pesti iskola diákjaival együtt 

továbbra is segítenek látássérült fiatalokat a vakok Batthyány László gyermekotthonában. 

2020-ban sajnos a koronavírus járvány miatt kiadott korlátozó intézkedések, és az egymás 

iránt érzett felelősség a közösségi programokat erősen megritkította. Mégis a járvány miatt 

indult el Balázs Sándor alelnökünk javaslatára annak a csapatnak a munkája, akik idős 

diáktársainkat felhívták, megkérdezték tőlük, hogy nincs-e szükségük valamilyen segítségre, 

és igyekeztek megszervezni a segítők munkáját is. Nem sokan kértek tényleges fizikai 

segítséget, hiszen számíthattak családtagjaikra, de sokaknak nagyon jól esett egy erősen 

bezárt időszakban, hogy valakivel néhány szót válthattak. Köszönjük a csoport munkáját! Úgy 

tudom, tervezik a működésük folytatását. 

 

Kommunikáció: 

Újságunk Farkas Zsolt és újabban Csepely Péter és Borza György munkájának jóvoltából 

továbbra is megjelenik. Köszönet jár még azoknak is, akik cikkeikkel gazdagítják a lapot és 

azoknak is, akik a postázás feladatát elvégzik. A honlapunkat és a Facebook oldalunkat 

Balázs Sándor, Bognár László, Svastits Géza frissítik.  A Rend szerkesztésében megjelenő 

Piaristák Ma újság minden számában önálló rovattal jelentkezünk. Gyors közleményinket 
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elektronikusan küldjük ki „Rövidhír” formában. Köszönöm Urbán Gergelynek, hogy eljuttatja 

hozzátok. Kommunikációnk megújítására ad okot, hogy nehezen érjük el ezeken a 

csatornákon fiatal diáktársainkat. 

 

Szervezeti működés: 

Elnökségünk az utolsó közgyűlés óta is rendszeresen ülésezik, a tagjai szóban, telefonon és e-

mailen minden szükséges esetben konzultálnak. A megbeszélt feladatok végrehajtásáról 

folyamatosan és szisztematikusan adtunk egymásnak tájékoztatást. Továbbra is törekedtünk 

arra, hogy meglátogassuk a tagozatainkat, felkeressük a piarista intézményeket.  

Évek óta, és sajnos még most is be kell számolnom arról, hogy a budapesti tagozat nem 

működik. Arról viszont örömmel tájékoztatlak Titeket, hogy Móczár Gábor öregdiáktársunk 

az elnökség megbízásában megkezdte a tagozat újjáélesztését. Egy szervező csapat a 

napokban találkozik, hogy megtervezze ezt a folyamatot. Szegeden is hiányoznak a tagozat 

életéből a fiatalok, akik az iskola újraindítása óta végeztek. A hűséges idősek ismét 

megszólították őket.  

Eredményes volt adategyeztető kampányunk, sokan, hatszázan jeleztek vissza nyomtatott 

vagy elektronikus formában, megadták megváltozott adataikat, és több új taggal bővült 

adatbázisunk. A Renddel és a Piarista Alapítvánnyal új adatbázisra állunk át közösen. Az 

adattartalom szempontjából már ez az új az aktuális, de van még hátra néhány fejlesztendő 

funkció. Azon is dolgozunk, hogy megfelelő informatikai támogatás álljon rendelkezésünkre 

az új adatbázis működtetéséhez. 

Új, kiterjesztett hatályú tagkártyát küldtünk ki tagjainknak. 

Felhívásunkra, amiben arra kértük öregdiáktársainkat, hogy küldjék el visszaemlékezéseiket 

tanáraikról, iskolájukról, diákéveikről sok írás érkezett, köszönjük mindenkinek. Ruppert 

tanár úr gondosan lektorálta valamennyit, és el is kezdtük publikálni őket a honlapunkon, de 

erőforrásaink szűkössége miatt sok visszaemlékezés még megjelenésre vár. Türelmeteket 

kérjük. 

Pedro Aguado piarista generális atya és Miguel Giráldez az európai tartományokért felelős 

asszisztense magyarországi vizitációjuk alkalmából találkozott elnökségünk képviselőivel. 

Beszámolónk után buzdítottak minket a munkánk folytatására, kiteljesítésére.  

A Piarista Alapítvány alapítói jogait a Közgyűlés határozatával átadtuk a Piarista Rend Magyar 

Tartományának. Az Alapítvány megújított működése szerint megalakult az MPDSZ Tanácsa. 

Ez a tanács az Diákszövetség céljait figyelve javaslatot tehet az Alapítvány kuratóriumának 

akár forrásgyűjtésre, akár egy adott cél támogatására. Így írattuk ki tavaly és idén is a frissen 

végzett, felsőoktatási intézménybe felvételt nyert piarista diákok számára a Kalazancius 

ösztöndíjat. A tavalyi tanév ösztöndíjait ki is fizettük, idén most járt le a pályázatok 
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határideje, a hamarosan dönt a Tanács összesen 1.000.000 Ft-nyi ösztöndíj szétosztásáról. 

Köszönöm Bognár László és Balázs Sándor munkáját, akik velem együtt tagjai a Tanácsnak. 

 

Kapcsolataink: 

A Rend vezetése, a rendtagok, az iskolák vezetése, a tanárok rendszeresen konzultálnak 

velünk, kéréseinket készséggel teljesítik, és meg is találnak, ha nekik van szükségük valamire 

tőlünk, vagyis élő kapcsolatunk van a Renddel, az iskolákkal. Köszönjük szépen! 

A társ diákszövetségekkel gyakran egyeztetünk, vannak közös eseményeink, például a 

Kézfogás. A Keresztény Civil Szervezetek Fórumának konferencia-sorozatában a 

Diákszövetség képviseletében továbbra is szervezői munkát vállalunk. Főtitkárunk, Török 

Bernát képvisel bennünket a 72 Tanítvány mozgalomban. 

Gazdálkodás: 

A számviteli beszámolóból láthatjátok, hogy bár pénzügyi helyzetünk továbbra is szilárd, de 

jelentős veszteséget kell elkönyvelnünk. Véleményem szerint továbbra sem kell az 

Egyesületünknek felhalmozásra törekednie, de a gazdálkodásunk stabilitása érdekében 

javaslom, hogy fogadjuk meg kecskeméti tagozatunk titkárának, Somogyi Lászlónak a 

tanácsát, és Gazdasági Alelnökünk, Kincstárnokunk munkájának megsegítésére az új 

Elnökség hozzon létre egy Gazdasági Munkacsoportot. A költségeink szigorúbb ellenőrzése 

mellett forrásainkat kell növelnünk, aminek egyik lehetséges módja a megnyíló pályázatok 

figyelése és aktív pályázati munka. 

Tervezés: 

Sokszínű, gazdag életet él a Magyar Piarista Diákszövetség. Őrzi a piarista és öregdiák 

hagyományokat, lehetőségeihez mérten támogatja a Rendet és a Rend intézményeit, részt 

vesz a keresztény közéletben, azaz teljesíti a küldetését. Mégis új utakat kell keresnünk, ha 

nem csak megtartani akarjuk fogyatkozó erővel az eddigi eredményeinket, hanem növekedni 

is szeretnénk, növekedni közösségünkben, aktivitásainkban, programjainkban. Tudomásul 

kell vennünk, hogy megváltozik diáktársaink életvitele, néhány hagyományos forma veszít 

vonzerejéből, új kapcsolódási lehetőségeket kell kínálnunk. 

Ez a felismerés vezetett minket az Alumni Munkacsoport megalapítására. Az Alumni 

Munkacsoport – hallhattátok Török Bernát beszámolójában – eredményes munkát végzett. 

Az általa kidolgozott és a Nektek már bemutatott stratégiai dokumentumot a Rend 

tartományi káptalanja megtárgyalta, és az Alumni gondolatot, azaz a piarista család 

szervezett megszólítását a rendi stratégiába emelte. 

Szervesen csatlakozik ehhez az a kezdeményezés, aminek Móczár Gábor az ötletgazdája és 

megvalósításának felelőse, egy internet alapú zárt közösségi oldal a PiárHáló kifejlesztése, 
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bevezetése. Köszönöm, hogy több, mint ezren kitöltöttétek azt a kérdőívet, ami előkészíti ezt 

a munkát. Egy munkacsoport dolgozik már azon, hogy meghatározza a fejlesztendő rendszer 

funkcionalitását. 

A Diákszövetség megújuló működése megkívánja, hogy szervezeti egységeink szerepét, 

feladatait is átgondoljuk. Ennek részeként a Választmány helyzetéről, lehetséges 

átalakításáról a Választmány leköszönő elnöke, Várgedő Tamás szólt. Javaslom, hogy a 

vezetésével alakuljon meg egy munkacsoport, aminek két további tagját az újonnan felálló 

Választmány, és két másik tagját pedig az Elnökség delegálja. Legyen a munkacsoport 

feladata a Diákszövetség működésének felülvizsgálata, és amennyiben szükséges a változó 

működésnek megfelelő szabályzatainak, egy új alapszabálynak és egy új SZMSZ-nek a 

kidolgozása. 

Személyes: 

Időről-időre fájdalmas búcsút kell vennünk diáktársainktól, olyanoktól is, akik nagyon sokat 

tettek a Magyar Piarista Diákszövetségért. Sok nevet kellene felsorolnom, de engedjétek 

meg, hogy két, emberségében, hitében, a piarista szellemhez való kötődésében kiemelkedő 

barátunkról külön megemlékezzem. Megtisztelő volta megismernem őket, nagyon sokat 

tanultam tőlük: Köszönöm Uram, hogy együtt dolgozhattam Pataki Ervinnel és Laczkó 

Jánossal! 

Köszönet: 

Végül köszönetet szeretnék mondani még sokaknak: 

 elsősorban is köszönöm az Elnökség minden tagjának, a sokszor vitázó, de egymást 

segítő baráti légkörű munkát. Jó érzés ebben a közegben dolgozni.  

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

a Diákszövetség. Tagozati események, Piartours (Csapody Géza), kiadványok, 

oklevelek (Borza Gyuri) dicséri munkájukat, 

 irodistánknak, Urbán Gergőnek, aki a kötelezettségeit messze meghaladó odaadással, 

nagy empátiával és kedvességgel segíti munkánkatKülön köszönet jár Csepely 

Péternek, aki aktívan segíti Gergőt és az Elnökséget. 

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

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

adnak. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! 

Budapest, 2020. szeptember 19. 

Öregdiák barátsággal: 

Strommer Pál 


