
Főtitkári beszámoló 

a Diákszövetség 2019. évi közgyűlése számára 

 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! 

 

A Diákszövetség elmúlt évi működését főtitkári tevékenyégemhez kötődően az alábbiakban 

foglalom össze: 

 

1. Adminisztráció 

A Diákszövetség irodájának működése az elmúlt évben magas szinten biztosította a szükséges 

hátteret működésünkhöz. Bognár László irodavezetői munkája kulcseleme volt ennek a 

hatékonyságnak, de nagy köszönettel tartozunk a hétfő délutáni csapat mindig készséges 

munkájáért, és a munkába visszatért Csepely Péter közreműködéséért is. 

Az elmúlt évek rendezett, kiszámítható irodai háttere miatt kétségekkel tekintettem az 

irodavezetői munkáról nemrég lemondó Bognár László utódjának keresése elé. Kétségeim nagy 

örömbe csaptak át, amikor a legfiatalabb korosztályból sikerült vállalkozó kedvű, a piarista világot 

kiválóan ismerő utánpótlást találnunk. Urbán Gergő és Flamis Viki érkezése lelkesedéssel tölt el, 

az pedig mély megnyugvással, hogy mindenben számíthatnak Bognár László és a többi tapasztalt 

öregdiáktársunk támogatására. 

 

2. Pénzügyeink 

Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy komoly odafigyeléssel és szervezéssel, új módszerek 

bevezetésével ismét rendezett a tagdíjak fizetésének helyzete. Ne feledjük el: a fiatal generációk 

esetében a korábbinál jelentősebb energiaráfordítás tűnik indokoltnak a részünkről ahhoz, hogy 

a tagdíjak a korábbi arányban folyjanak be. Az elektronikus értesítési rendszer 1000, e-mailben 

elérhető tagunk figyelmét automatikusan hívja fel a tagdíj-fizetés esedékességére a nevemben 

kiküldött rövid üzenetben. 

 

3. Kommunikáció 

A Diákszövetség kommunikációja az elmúlt évekhez képest is letisztultabb és hatékonyabb lett. 

Honlapunk és Facebook oldalunk mindig friss tartalommal érhető el, és nagyon megbízhatóan 

működik a “gyorsreagálású” rövidhír küldési rendszer. Mindezek jó irányban tehermentesítették 

Hírlevelünket.  



 

4. Stratégia-alkotás 

Amiről tavaly már tettem előzetesen említést, az az elmúlt év egyik legjelentősebb munkájaként 

zajlott: a Piarista Diákszövetség elnöksége főtitkári szervezésben és Labancz Zsolt 

tartományfőnök támogatásával munkacsoportot hívott össze azzal az elhatározással, hogy 

szervezett közös gondolkodás induljon a piarista iskolákba járt öregdiákok közösségének 

jövőjéről, a piarista alumniról. A munkacsoport azt tűzte ki célul, hogy az elmúlt évek 

tapasztalatait értékelve olyan szempontokat, téziseket fogalmazzon meg, amelyek segíthetik a 

piarista alumni jövőbeli szervezésének sikerét. A munkacsoport meghíváson alapuló összetétele 

igyekezett előmozdítani, hogy sokszínű észrevételek jelenhessenek meg a gondolkodásban, és 

hangsúlyt kapjanak a legfiatalabb öregdiákok meglátásai. A munkacsoport megbeszéléseibe 

bekapcsolódott: Labancz Zsolt tartományfőnök, Jusztinné Nedelkovics Aliz (igazgató, Szeged), 

Huszárné Stipkovits Kinga (Mosonmagyaróvár, 2009), Nyitrai Anna (Vác, 2018), Strommer Pál 

(MPDSZ elnök), Turcsik István (Budapest, 1997), Urbán Gergely (Budapest, 2017) és Török Bernát 

(MPDSZ főtitkár). A munkacsoport három alkalommal gyűlt össze, és a munkájáról szóló 

beszámolót a Tartományfőnök a piarista káptalan elé is beterjesztette a jövőt tervező anyagok 

között. 

 

5. Rendezvények 

Vezetőtársaim beszámolói mellett csak utalok rá, hogy sikerrel tartottuk meg szokásos 

rendezvényeinket, amelyek szervezéséből – különösen a Piarista Szalon kapcsán – igyekeztem 

minél aktívabban kivenni a részemet. Személyes véleményem szerint a Szalon az egyik 

legsikeresebb évére tekinthet vissza. Nagy örömmel vettem részt idén is a kecskeméti ünnepen 

és vacsorán. 

 

Összességében főtitkárként gyümölcsözőnek láttam a Diákszövetség 2018-as működését, 

amelyben szervezeti és költségvetési kereteink biztos alapot nyújtottak közösségi életünk 

alakításához.  

 

 

 

 

Török Bernát 


