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Elnöki beszámoló 

a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésén 

2017. május 20. 

 

Köszönöm szépen a Választmányunk elnökének, a Kincstárnokunknak és a Főtitkárunknak a 

beszámolóit. Mindhárom pontos képet rajzol, és fontos megállapításokat tesz.  

A beszámolókból is világosan kitűnik, hogy a Magyar Piarista Diákszövetség rendben 

működik, gazdálkodása kiegyensúlyozott, bőségesen kínál programokat a tagjainak, 

hűségesen ápolja a hagyományait, és erejéhez mérten teljesíti küldetését a piarista iskolák 

és a piarista rend felé. Nem szeretném ismételni a már elhangzott és tényeket, mégis 

kiemelnék néhányat: 

Egyesületünk: 

Elnökségünk a közgyűlés óta öt alkalommal ült össze, ezen kívül telefonon és e-mail-en 

rendszeresen konzultálunk. Kiemelkedik az a szisztematikus tájékoztatás, amit a 300 és 400 

éves évfordulók megünneplését előkészítő, szervező munka állásáról kapunk Várgedő 

Tamástól, aki ebben meghatározó részt vállalt és teljesít. A kommunikáció új formáját is 

használtuk – erre utalt Török Bernát a beszámolójában -, amikor ő interneten, skype-on 

csatlakozott elnökségi üléseinkhez. 

Várgedő Tamás említette azt a „formabontó” Választmányi ülést, amin mindenki beszámolt a 

tagozatának tevékenységéről, életéről. Inspirálóan gazdag életről szóltak a beszámolók! 

Szeretném, ha ennek mintájára a Választmány a kötelezően formális tartalmak mellett 

elsősorban a tagozatok tapasztalatcseréjének lenne a fóruma. 

Kincstárnokunk beszámolt arról, hogy működésünk pénzügyi fedezete szilárd, de 

tagdíjbevételeink jelentősen csökkenetek, aminek egyik oka, hogy a visszamenőleges 

befizetések száma csökkent. 2017-ben a pályázatok útján elnyerhető támogatások összege is 

várhatóan csökkenni fog. Ezért küldtünk ki egyenlegközlőt, ezért küldünk ki fizetési 

emlékeztetőt azoknak, akik eddig nem tudták befizetni a tagdíjukat. 

Tagjaink: 

Nyolc-kilenc éve már, hogy öregdiáktársainknak adatbekérő lapokat küldtünk elsősorban 

azért, hogy felvehessük velük a kapcsolatot. Jó alkalom volt ez arra is, hogy azok, akik be 

szerettek volna lépni a Diákszövetségbe, ezt megtehessék. 2012-ben adtunk ki új tagsági 

kártyákat, ezek idén lejárnak. Az adatbázisunkban szereplő, élő öregdiákok és a tagjaink 

száma évek óta nem változik. Indokolt ezért új kampányt indítanunk arra, hogy újabb 
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öregdiáktársak adatait kérjük be, és toborozzunk új tagokat is. Igyekszünk láthatóvá tenni 

magunkat a jelenlegi diákok számára: hívjuk őket programokra, támogatjuk projektjeiket, 

Alapítványunkon keresztül ösztöndíjakat kínálnunk.  Főtitkárunkkal egyetértve a kampányon 

túl ki kell dolgoznunk egy rendszert, ami felderíti, elérhetővé teszi a végzett öregdiákokat. 

A Piarista Rend Magyar Tartományának új pedagógiai stratégiájában megjelent az alumni 

szó. A Tartományfőnökség Pedagógiai Oktatási Igazgatósága a Diákszövetséggel együtt példa 

jelleggel elindított egy programsorozatot, ami a fiatal, legfeljebb tíz éve végzett 

diáktársainkat szólítja meg. A havi találkozók szentmisével kezdődnek, és folytatódnak 

sporttal, beszélgetésekkel, előadással a piarista életről, kitekintéssel a piarista „nagyvilágra”.  

Az Piarista Alumni Találkozók tapasztalatait leszűrve szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, 

szeretnénk kiterjeszteni más városokra, más korosztályokra. Vannak bíztató jelek arra, hogy 

aktív, a szervezésbe is bekapcsolódó fiatalokat is találunk. 

Egy munkacsoport tartományfőnök úr részvételével feladatának tekinti a Rend alumni 

stratégiájának kibontását a Diákszövetséggel közösen.  

Működésünk: 

Tagozataink hagyományos és újszerű rendezvényeket szerveznek, ahogyan erről főtitkárunk, 

választmányi elnökünk és kincstárnokunk beszámolt. Köszönöm ezt annak a néhány tagozati 

vezetőnknek, aktív tagunknak, akik áldozatosan végzik ezt a szolgálatot. Sajnos valóban csak 

néhány emberen múlik ez a jelenlét, kérlek Titeket: ajánljatok további lelkes, tenni akaró 

öregdiákokat, akikkel tovább gazdagíthatjuk programjainkat. 

A Piarista Rend életében az önkéntes mozgalom, az önkéntes szolgálatok létrehozása, 

működtetése erős hangsúlyt kap. Lehetőség nyílik távoli országok missziós környezetében 

szolgálatvállalásra, de közelünkben is találhatunk hívó feladatot. Példa erre az a munka, amit 

a TESZI mozgalom keretében régóta végez a Forgó házaspár, és amit újabban két fiatal 

társunk kezdett átvenni. Hallottunk kecskeméti példát is szociális segítségnyújtásra, vagy a 

sátoraljaújhelyi tanoda is vár segítőket. Számos eddigi önkéntesünk munkájáért hálával, a 

példájukon felbuzdulva szeretnénk rendszerré teljesíteni a Diákszövetségen belül az 

önkéntes szolgálatokat. 

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! 

Kincstárnokunk utalt rá, hogy a társ diákszövetségekkel gyakran egyeztetünk, vannak közös 

eseményeink, például a Kézfogás. Sajnos a Pax Hungarica megszűnéséről kell beszámolnunk. 

A Keresztény Civil Szervezetek Fórumának konferencia-sorozatában a Diákszövetség 

képviseletében továbbra is szervezői munkát vállalunk. 
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Tervezés: 

Közel tíz éve – talán emlékeztek rá – egy munkabizottság, a Reneszánsz munkabizottság 

alakult arra a feladatra, hogy értékelje a Diákszövetség akkori helyzetét, konzultáljon a 

Renddel, és határozzon meg egy cselekvési tervet a következő időszakra. Tíz év talán nem 

hosszú idő, mégis ennyi idő alatt is sokat változott a világ, változásban van a Piarista Rend, a 

diákok és mi öregdiákok is. Az Elnökség több tagja megfogalmazta, hogy ismét ideje lenne 

egy hasonló munkát elvégezni. Most azonban nem alakítunk erre külön munkabizottságot, 

hanem az Elnökség tagjai látnak munkához hamarosan. Ígérem, hogy tájékoztatunk Titeket 

az elért eredményekről. 

Köszönet: 

Végül köszönetet szeretnék mondani sokaknak: 

 elsősorban is az Elnökség minden tagjának, minden alelnökünknek, Főtitkárunknak, a 

Választmány elnökének, az Alapítványunk kuratóriumi elnökének, a sajtóbizottságunk 

képviselőjének az aktív munkájukért, személyes vállalásaikért és azok teljesítéséért, 

energiájukért és kitartásukért. Legfőként pedig azért a jó hangulatú, egymással 

vitázva segítő, együttműködő légkörért, amiben személyesen is örömmel veszek 

részt, 

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

a Diákszövetség. Tagozati események, Piartours, kiadványok, oklevelek, újság, 

honlap, hírlevél dicséri munkájukat, 

 irodistánknak, Császár Daninak, aki a kötelezettségeit messze meghaladó odaadással, 

nagy empátiával és kedvességgel segíti munkánkat, 

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

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

adnak. 

 

Budapest, 2017. májusában 

Öregdiák barátsággal: 

Strommer Pál 

 

 

 

 


