
 

A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának ülése 
Időpont: 2018. április 14. 10:00 – 13:00 óra  

Helyszín: a Budapesti Piarista Gimnázium 3. emelet 8.a osztályterme  
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő szavazati joggal. 

 
1. Napirendi pont: A Választmány megnyitója  
 

Várgedő Tamás köszönti a résztvevőket, majd megnyitja a választmányi ülést. A 
Választmány, bár több tagozat képviselője nem jelent meg, határozatképes. 
Kenessey István Veszprémi Tagozathoz tartozó diáktársunk elhunyt.  

Emlékezünk Borián Tiborra, neve napja alkalmából.  
Barsai János betegségéről is beszámol, aki korábban volt éveken át a testület lelkes és 
aktív tagja. A jelenlévők egy Miatyánkot mondanak el közösen az elhunytak lelki üdvéért 

és a beteg öregdiáktársunkért.  
Jegyzőkönyvvezető: Bognár László, hitelesítő: Borza György. 
 

A napirend a következő: 
1. 10:05 A választmányi ülés megnyitója  

2. 10:10 Tagozati hírek, szabad tapasztalatcsere  
(résztvevők: a tagozati vezetők, képviselők – beszélgetés) 

3. 11:10 Elnöki, főtitkári, választmányi elnöki értékelés a 2017-es évről  
     (előterjesztő: Strommer Pál, dr. Török Bernát, Várgedő Tamás – vita és tudomásulvétel) 

4. 11:30 Beszámoló a Piarista Alapítvánnyal kapcsolatos 2017. október 7-i határozat 
végrehajtásáról, tájékoztatás az Alapítvány új keretek közötti működéséről, tapasz-

talatairól 
(előterjesztő: Svastits Géza korábbi kincstárnok / Strommer Pál új kuratóriumi tag – vita és  
tudomásulvétel)  

5. 11:45 Az MPDSz 2017. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése 
Kiemelt téma: A tagdíjfizetés helyzete 2017/2018-ban 
(előterjesztő: Svastits Géza – vita és határozathozatal)  

6. 12:05 Az MPDSz 2018. évi költségvetése 
(előterjesztő: Svastits Géza – vita és határozathozatal) 

7. 12:15 Kitüntetések odaítélése – Antall-emlékérem. arany- és ezüstkoszorús jelvény.  
(előterjesztő: Strommer Pál/Várgedő Tamás – vita és határozathozatal) 

8. 12:25 Agapé  
 

2018/04/14-01 sz. határozat: 
A Választmány egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megválasztotta Bognár Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére, Borza Györgyöt 

pedig a hitelesítésére. 
 
  Tagozati Hírek, szabad tapasztalatcsere 

 
Várgedő Tamás: korábban egyszer a szükség – a találkozóra kapott helyiség 
adottsága – vezetett rá arra, hogy szakítva a hagyományokkal, a jelenlévők körbeülve, 

szabadon beszélgetve vitassák meg a Választmány aktuális kérdéseit. Most a jó 
tapasztalat hatására a kísérletből új működési módot szeretnénk kialakítani. Ezért 
rendeztük át az osztálytermet úgy, hogy egy körben tudjunk leülni, s mindenki sorban 

tudjon beszámolni a őrá tartozó kérdésekről.  



   

Huszár Kinga elmeséli, hogy mi történt velük az elmúlt időszakban. Rendszeresen 
tartják a csütörtöki sportnapokat, társasjátékoznak, de sajnos kevesen vannak. Most 8 
ember van, akik részt vesznek, akiket elérnek. A jótékonysági bált idén is 

megrendezték, szép sikerrel. Most az új iskolaépület létrehozásának a híre mozgatja 
meg az öregdiákokat. Sok az ellenérzés bennük, mert szeretik a mostani régi épületet. 

 

Svastits Géza elmondja, hogy a Rend 4 iskola felújításának (Göd, Kecskemét, S. 
Újhely, Kanizsa) és 1 új iskolaépület (Óvár) építésének műszaki előkészítésére 
(megtervezésére) kapott állami támogatást. Az oktatás új kihívásaihoz próbálják 

igazítani az iskolák tereit, hogy ezzel járuljanak hozzá az oktatási forradalomhoz. 
Továbbá beszámol a Testvériség mellett a Kalazancius mozgalom működéséről, amely 
egy újfajta lelkiségi-nevelési mozgalom a piarista családon belül (Maturált diákok 

tartanak heti rendszerességgel foglalkozásokat a diákoknak).  
A harmadik témája pedig a Diákszövetség központi irodájának a költözése az 5. 

emeletre, ahogy a Tartományfőnökség átkerül a Sapientia 4. emeletére. Május végétől 
várható a költözésünk. 
 

Novotnik Ádám beszámol a Piarista Szalon rendezvényről és a szervező Kollégium 
munkájáról. 
 

Csapody Géza beszél a Piarista Diák újság tavaszi száma postai kiküldésének az 
állapotáról. 800 példányban nyomtatták ki, amelyből 650-et postáztak.  
Említést tesz továbbá az őszi Piartour utazás előkészítéséről (Erdély – Hegytetők és 

szorosok Székelyföld szívében címmel). Jó hír, hogy minden hely betelt, további 
jelentkezést már nem tud fogadni. Sajnálatos viszont, hogy az öregdiákok aránya 
alacsony, sokan vannak külsősök a baráti körökből. 

 
Dr. Chikán Béla: Vácról számol be a régi Szent Anna Kórus történetéről (1949-1999). 
 

Laczkó János: Gróf Széchenyi Zsigmond 120 éve született. 96 éves özvegye jelen volt 
a férje tiszteletére rendezett bálon februárban. Nagyon szép társadalmi összejövetel 
volt. Piarista évzáró lesz a Cserkészházban. Pedagógus napi vacsorát szerveznek. Ezek 

már mind hagyományos eseményeknek számítanak. 
 

Borza György elmondja – mert általában kevés szó esik róla –, hogy 2002 óta 
szerződéses alapon végez önkéntes munkát a Diákszövetségben. Okleveleket, matura- 
és egyéb emléklapokat, a Piarista Diák c. laphoz cikkeket szerkeszt, etiketteket készít 

és minden otthon számítógépen végezhető munkát (a fiaitól tanulta meg a 
számítógépes tevékenységet) végez. Az adatbázis indítása előtt mintegy 10 évig 
vezette a számítógépes tagnyilvántartást. Borián Tiborral (szerző, lektor) együtt 

dolgozva négy könyvet szerkesztett. Jelenleg Borián atya hagyatékában lévő magnó-
kazettákat digitalizálja. Minden, otthon számítógépen végezhető munkát elkészít, de 
kevesebbet tud kimozdulni otthonából. 

 
Bognár László beszámol az iroda működéséről. Méltatja az újból bekapcsolódott 
Csepely Péter segítő munkáját. A tagdíjbefizetések adminisztrációja naprakész. Amikor 

nem tud jelen lenni a hivatalos fogadási időben, a hétfői összejövetelek idős törzstagjai 
helyettesítik.  
Biztatja a tagozatok képviselőit, hogy használják a Diákszövetség budapesti irodáját, 



adatbázisadatok felhasználásával, illetve az eseményekről történő beszámolással. 

 
Dr. Bánsági Tamás beszámol a szegedi tagozat történetéről és Ruppert Józseffel való 
kapcsolatáról, aki márciusban előadást tartott az idősebb tagoknak. Ők minden hónap 

1. hétfőjén tartanak összejövetelt.  
Kifogásolja a napirendi meghívó szövegét és az új felállását a választmány 
szervezésének. 

 
Dr. Török Bernát véleménye szerint jó a választmány új felállása, továbbá beszámol 
arról, hogy sikerült a budapesti iskolában a végzős osztályokba bemennie egy-egy 

osztályfőnöki órára és ott a Diákszövetséget bemutatnia. Cél, hogy minden végzős diák 
tudja, hogyan forduljon a Diákszövetséghez, ha élete úgy alakul, hogy tag kíván lenni. 
A diákok kitöltötték az elérhetőségi íveket.  

 
Strommer Pál beszámol a Gödi Tagozat megalapításának körülményeiről. Köszöni az 

Elnökség munkáját, de sok feladatunk van még. A Budapesti és a Szegedi Tagozat 
életét kell jobban megszervezni. A beküldött visszaemlékezések feldolgozását az 
Elnökség elkezdte. Kéri a Választmány tagjait, hogy ennek a hírét vigyék tovább.  

Az önkéntesség és ez önkéntes munka jelentőségét hangsúlyozza a piarista világban és 
a Diákszövetség életében, Budapesten és Sátoraljaújhelyen is. A kommunikáció 
fejlesztésének lehetőségéről és szükségességéről is beszél. Buzdít arra, hogy szólítsák 

meg a munkára fogható fiatalokat. Az Elnökségnek tovább kell dolgoznia az MPDSZ 
elkövetkező éveit meghatározó stratégiáján.  
 

Várgedő Tamás beszámol a Választmány fiatalításának kérdéséről, a Mikszáth téri 
emlékműprojekt lezárultjáról, a Szalon rendezvényeiről. Adósságként veszi számba az 
elkövetkező időszak legfontosabb feladatait: az SZMSZ aktualizálását, az öregdiákoktól 

beérkezett visszaemlékezések feldolgozását és szerkesztését – ahol kénytelen volt 
meghátrálni az egyszer elvállalt feladat elől. Fájó pont a tanári emléktáblák 
visszahelyezése. A táblák ügyében még nincs megoldás. A hédervári iskola és a 

sátoraljaújhelyi Tanoda viszont kap egy-egy másolatot a Mikszáth Kálmán téri tábla 
domborművéről. 

 

4. Napirendi pont: Beszámoló a Piarista Alapítvánnyal kapcsolatos 2017. októ-
ber 7-i határozat végrehajtásáról, tájékoztatás az Alapítvány új keretek kö-

zötti működéséről, tapasztalatairól 
 
Strommer Pál beszámol az alapítvány átadásának befejezéséről, amit a Választmány 

tudomásul vett. 
 
5. Napirendi pont: Az MPDSz 2017. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági 

jelentése 
 

Lásd a Melléklet diáit. Svastits Géza beszámol. 

 
2018/04/14-02 sz. határozat: 
A Választmány 13 igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

közgyűlés elé terjeszthetőnek fogadta el Magyar Piarista Diákszövetség 
beterjesztett 2017-es beszámolóját 14,861,000 Ft mérlegfőösszeggel és 
1,465,103 Ft veszteséggel.  



6. Napirendi pont: Az MPDSz 2018. évi költségvetése 

 
Lásd a Melléklet diáit. Svastits Géza beszámol. 

 

2018/04/14-03 sz. határozat: 
A Választmány 13 igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
közgyűlés elé terjeszthetőnek fogadta el Magyar Piarista Diákszövetség 

beterjesztett 2018-as költségvetését   
 
 

7. Kitüntetések odaítélése – arany – és ezüstkoszorús kitűző, Antall-díj 
 
 

Várgedő Tamás előterjeszti a kitüntetésre jelölteket. 
Antall József-emlékérmet kap az Elnökség döntése alapján: Balsai János. A Választmány 

felé javaslatként felé felmerült Kölcsei Tamás neve. 
A Szűcs Ervin-díjra Kis Zoltánné mellett határoztak.  
Megjegyzés: már a Választmány ülése után derült ki, hogy Kis Zoltánné már kapott ilyen 

kitüntetést, s amúgy is elfogytak a plakettek így a továbbiakban ilyen díjat osztani nem 
lehet.   
 

2018/04/14-04 sz. határozat:  
A Választmány 13 igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a kitüntetési javaslatot: 

Antall József-emlékérmet kap választmányi hatáskörben: dr. Kölcsei Tamás 
Aranykoszorús jelvényt kap: Császár Dániel és Novotnik Ádám (Bp.), Magyar Zsolt (Göd) 
Várgedő Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy még van idő további javaslatokat tenni 

arany- és ezüstkoszorús jelvényekre. 
 
Várgedő Tamás egy Üdvözlégy közös imádkozása után berekesztette az ülést. A jelenlévők 

még tovább maradtak és beszélgetés közben fogyasztották az ülés teljes időtartama alatt 
rendelkezésre álló agapét.  
 

 
 

Kmf. 
 
 

 
---------------------------------------             -----------------------------------------
   

Várgedő Tamás s.k.       Bognár László  
levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
--------------------------------------     

Borza György s.k. jegyzőkönyv-hitelesítő 


