
Elnöki beszámoló

a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésén
2021. május 21.

Tisztelt Közgyűlés!

Különleges  Közgyűlésre  készültünk,  hiszen  a  járvány  miatt  tavaly  nem  a
Közgyűlés  fogadta  el  az  előző  évi  gazdasági  beszámolót,  a  2021.  évi
költségvetést  és  a  választott  tisztségviselők  beszámolóit,  hanem  a
jogszabályoknak  megfelelően  az  Elnökség.  A  2022.  évi  Közgyűlésen  ezért
tájékoztatni szeretnénk a tagságot a 2020-as évről is, és természetesen a 2021.
év  zárását,  az  idei  év  terveit  is  tárgyalnunk  kell,  a  Közgyűlés  jóváhagyása
szükséges.

Köszönöm  szépen  a  Választmányunk  elnökének  és  a  Főtitkárunknak  a
beszámolóit. 

Az  elmúlt  két  évre  sajnos,  valóban  rányomta a  bélyegét  a  járvány:  tagozati
rendezvényeink  közül  nagyon  sok  elmaradt,  a  személyes  találkozóink  nagy
része  elmaradt.  Megbarátkoztunk  viszont  a  videokonferenciák,  az  on-line
megbeszélések lehetőségével, és megértettük, hogy érdemes kihasználni ezek
rugalmasságát, azt a lehetőséget, hogy távollévők is bekapcsolódhatnak, holott
személyesen nem tudtak volna eljönni. Így tartottuk meg választmányi üléseink
és elnökségi találkozóink jó részét. Köszönöm, hogy alkalmazkodtatok a nehéz
körülményekhez.  Most  örülünk,  hogy  személyes  jelenlétben  válthatunk
eszmecserét, de tanulságként megfogalmazódott, hogy a jövőben is használni
fogjuk az on-line teret, amikor az praktikusabb, amikor a gyorsaság igénye, vagy
a  fizikai  távolság  kényszerűsége  erre  kényszerít  minket.  Ezért  kértük  meg
Weinzierl Tamást, hogy az Alapszabályunkat is készítse fel arra, hogy szükség
esetén elektronikus csatornákon keresztül tudjunk döntéseket hozni. 

A  járvány  idején  dolgozott  több  kampányban az  a  telefonos  munkacsoport,
amelyik  idősebb  öregdiáktársaink  szükségleteit  igyekezett  felmérni,  hogy
néhány vállalkozó fiatal felkínált segítségét közvetíthesse feléjük. Hál’ Istennek
azt tapasztalták a munkacsoport tagjai, hogy idősebb társainkat gondos család
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veszi  körül  és  gondoskodik  róluk,  de  megrendítő  volt  megtapasztalni,  hogy
mennyire hálásak ők azért, hogy a piarista családból valaki gondolt rájuk, hogy
időt  szánt  egy  kis  beszélgetésre.  Megerősödött  bennünk,  hogy  akár  a
pandémiától  függetlenül  is,  annak  enyhültével  is  érdemes  ezt  a  szolgálatot
időről-időre feleleveníteni.  

Nagy  öröm  megtapasztalni,  hogy  amikor  a  hatályos  rendelkezések  és  az
egymást  féltő  óvatosság  megengedték,  akkor  azonnal  megszerveztétek  a
személyes  találkozókat:  a  kecskeméti  vacsorát,  a  mosonmagyaróvári
összejöveteleket, a tatai Patrocíniumot, a Piarista Szalont…

Sok  élet  van  abban  a  munkacsoportunkban,  amelyik  a  szervezeti  kereteink
között, de nagy önállósággal most már 25 éve szervez diákoknak zarándoklatot
magyarlakta vidékekre. Biztosan emlékeztek rá, annak idején bencés-patronás-
piarista kezdeményezésre indult a Barátok Útja, azóta már azok szervezik, akik
a kezdetekben diákként vettek részt a túrákon, de az alapítók is büszkén figyelik
az alakulását. Gazdag lelki programot készítenek elő, gondosan megszervezik,
lejárják az útvonalat. Öröm volt velük ünnepelni a szép évfordulót!

A Forgó házaspár hagyományteremtő kezdeményezését folytatva, a Tevékeny
Szeretet Iskolája azaz a TESZI iskolai képviselőjével együttműködve Géher Bálint
összefogásával továbbra is diákokkal együtt látogatják a Vakok Batthyány László
Római Katolikus Gyermekotthonában élő, sokszor halmozott nehézségekkel élő
fiatalokat.  Havonta  programot  szerveznek  azoknak  a  bentlakóknak,  akiket  a
családjuk nem, vagy csak ritkán tud látogatni.

A  Piarista  Alapítvány  alapítói  jogait  néhány  éve  átadtuk  a  Rendnek.  Az
Alapítványon  belül  azonban  működik  egy  úgynevezett  Tanácsunk,  ami  a
Diákszövetség specifikus céljait  képviseli  az Alapítvány munkájában. Ebben a
keretben  az  elmúlt  két  évben  is  Kalazancius  ösztöndíjjal  támogatni  tudtunk
egyetemi tanulmányaikat megkezdő, de szociális helyzetüket tekintve rászoruló
fiatal diáktársainkat. 

Izgalmas  kezdeményezés  az  on-line  tér  közösségépítő  lehetőségeinek
kihasználására  a  Piár  Háló.  A  kezdeményezők  egy  olyan  zárt,  moderált
rendszert álmodtak meg, ami segíti a piarista öregdiákok egymásra találását,
érdeklődésükre számot tartó témák megvitatását, események szervezését, de
akár  üzleti  kapcsolatok  fejlesztését  is.  Egy  igényes  rendszertervvel  a
tarsolyunkban keressük a megvalósítás reális lehetőségét.
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A Nemzeti  Örökség Intézetének kezdeményezésére és hatékony munkájának
köszönhetően  méltó  ünnepségeken,  megemlékezéseken  vehettünk  részt,
olykor  társszervezőként.  Hálásak  vagyunk,  hogy  a  gondozásukban  álló
sírkertekben  fellelhető  piarista  szerzetesi  sírokat  féltő  igényességgel
restaurálták,  és  gondozzák  azoknak  az  öregdáktársainknak  is  a  nyughelyét,
akiket nemzeti emlékezetünk büszkén őriz. 

A Piarista Rend tagjai kiemelt figyelemmel fordulnak hozzánk, és nagy öröm,
amikor  mi  tudunk  egy-egy  kezdeményezés  mellé  állni,  hathatós  támogatást
kínálva.  Képviseltetjük  magunkat  a  Rend és  a  rendi  intézmények  fontosabb
eseményein,  ünnepein,  kiállítások  megnyitóján,  társ  diákszövetségek
találkozóin, a Keresztény Civil Szervezetek konferenciáin.

Csepely  Péter  és  Borza  György  áldozatos  munkájának  köszönhetjük,  hogy
újságunk a Piarista Diák továbbra is megjelenik egyre gazdagodó tartalommal.
Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Örömmel jelenthetem, hogy ősztől Mikecz
Tamás vállalta az újság főszerkesztői szolgálatát,  továbbra is számít Péter és
Gyuri, meg az alkalmi szerzők így például Kölcsei Tamás munkájára.

A  Hírlevelünket  Móczár  Gábor  szerkeszti  és  terjeszti.  Azt  tapasztalom,  hogy
sokszor nagyon nehéz helyzetben, magányosan teszi ezt. Kérlek Titeket, hogy az
iskoláitok, tagozataitok életéből osszatok meg vele híreket!

A honlapunk és facebook oldalunk karbantartásáról, hírekkel, hirdetményekkel,
beszámolókkal  feltöltéséről  legtöbbször  Balázs  Sanyi  és  Mikecz  Tamás
gondoskodik. Köszönöm szépen nekik!

Továbbra is Csepely Péter és Borza György gondos munkáját dicséri a mo már
hagyományosnak  tekinthető  „Matura  lapunk”,  amivel  kerek  érettségiző
évfordulójukat ünneplő diáktársainkat tiszteljük meg.

A múlt évben a működésünket támogató informatikai rendszert átgondoltuk,
átterveztük.  Egyrészt  a  költségeink  egy  jelentős  részét  teszi  ki  az  erre  az
infrastruktúrára  fordított  összeg.  Másrészt  továbbra  is  fontos  szempont
számunkra, hogy a nyilvántartó rendszerünk szinkronban legyen a Rend által
használt  rendszerrel.  Mi  is  áttértünk  a  régi  és  már  felújításra  szoruló
programról a Rend által kiválasztott CIVICRM-re. Nagy erőfeszítést jelentett és
bizony jelentős költséggel terhelt meg minket az áttérés. Azután átgondoltuk és
racionalizáltuk  ezt  a  környezetet.  Éppen  most  van  folyamatban  az
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átköltözésünk a saját – kicsit öregecske – szerverünkről a Rend által ingyenesen
biztosított szerverre. Így az informatikára fordítandó keretünk is csökken.

Ezek alapján bizton merem állítani, hogy az Alapszabályunkban megfogalmazott
feladatok  teljesülnek.  A  szervezet  rendben  működik:  az  elnökség  a
megbeszélésein  és  ülései  közben is  folyamatos  együttműködésben,  egymást
segítő,  szemléletfejlesztő  vitákban  érlelt  döntésekkel  irányította  a
Diákszövetséget. 

A  gazdálkodásunk  kiegyensúlyozott.  Szükségünk  van  a  pályázatokból
elnyerhető támogatásokra, de a tagdíjbevételeink megőrzésére, sőt emelésére
is. Ez intenziv figyelmet és kitartó munkát igényel.

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. 

 Köszönöm  Várgedő  Tamásnak,  aki  precíz  módszerességgel  látta  el
Gazdasági Alelnöki szolgálatát.

 Köszönöm  Török  Bernátnak,  aki  felelősen,  nagy  szervezőkészséggel
végezte  Főtitkári  teendőit,  módszeres  munkájával  nagyban hozzájárult
ahhoz,  hogy megértsük a  piarista  családot  egyesítő  Alumni  mozgalom
jelentőségét  és  viszonyát  az  egyesületi  formában  élő
Diákszövetségünkhöz,

 Köszönöm Novotnik Ádámnak, hogy vállalta és végzi a gazdálkodásunk
stabilitását biztosító pályázatok aprólékos adminisztratív tennivalóit.

 Köszönöm mindenkinek,  aki  önkéntes munkájával  lehetővé teszi,  hogy
élményt adó életet éljen a Diákszövetség.

 Köszönöm Nektek, akik veszitek a fáradtságot, és eljöttök Közgyűlésre,
Választmányi  ülésre  klubnapjainkra,  rendezvényeinkre,  akik  figyelitek,
amit teszünk és néha visszajelzést is adtok róla.

Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Budapest, 2021. május 
Öregdiák barátsággal:
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Strommer Pál
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