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Nagy megtiszteltetés ért amikor választmányi elnöknek választottak. Elődöm, Várgedő Tamás, 
akinek a munkáját rendkívül tisztelem, magasra tette a lécet. Mindig felkészült volt, éveken 
keresztül igyekezett a diákszövetség gazdálkodását, a tagozatok munkáját és létszámát jól láthatóvá 
tenni a választmány számára. Amikor kellett akkor kicsit kritikus hangnemben, amikor pedig 
szükséges volt akkor rengeteg bátorítással fordult a tagozatok felé. Mindezek mellett pedig mert 
újítani, új gondolatokat behozni a választmány működésébe. Ennek köszönhetően egy jól működő 
választmányi rendszert örököltem meg. Sajnos a Covid19 nagyon felborította diákszövetség életét, 
így 2020-ban a választmány életét is. A tisztújításra csak 2020 szeptemberében került sor. Mivel a 
tisztújításnak köszönhetően a választmány összetétele is megváltozott, ezért nagyon hiányzott a 
fizikai találkozás, hogy jobban megismerhessük egymást. Sajnos ekkor csak online módon tudtunk 
választmányi üléseket tartani. A tagozatok is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen alig volt lehetőség a 
személyes találkozásra, még a piarista mikulás is csak emelőkosaras autó segítségével látogathatott 
el a mosonmagyaróvári gimnáziumba. Ennek ellenére a Covid munkacsoport dolgozott és bátorítást
tudtunk adni sok idősebb öregdiáktársunk számára, amikor pedig a feloldások éppen megengedték 
meg lehetett tartani a kisebb összejöveteleket. A járvány alatt sajnos jó néhány idősebb 
öregdiáktársunkat elvesztettük. A 2021-es évben már javult a helyzet a választmányi üléseket még 
online formában tartottuk, de sikerült az új tagokat jobban megismerni és közösen értékelni a Covid
alatti időket. A Diákszövetség költségvetése szempontjából is nehéz volt ez az időszak, de az 
elnökség kitartó munkájának és a pályázatoknak hála itt is jó irányba fordultak a dolgok. 
Természetesen ezt az iránya jövőben is tartanunk kell. A gondviselésnek és a tagozati munkának 
hála a Diákszövetség sikeresen átvészelte ezt a nehéz időszakot és úgy érzem mindenkiben ott a 
megújulási vágy, a programok iránti várakozás.

Remélem, hogy sikerül a tagozati életet újra fellendítenünk, ehhez elsősorban jó programokra van 
szükség. Jól látszik a Mosonmagyaróvári tagozat működésén, hogy mennyit számít ha értékes, 
érdekes programokat szervezünk az öregdiákság számára. Munkájukat követendő példának tartom 
más tagozatok számára is. Természetesen a jól bevált kecskeméti és váci programok is rengeteg 
muníciót szolgáltatnak a tagozatoknak. Sajnos Szegeden és Budapesten még várat magára a 
megújulás. Emellett vannak tagozatok ahol sajnos az elöregedő tagság miatt lassan megszűnik a 
tagozati aktivitás, ezeknél a tagozatoknál le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. A jövőre 
nézve a Diákszövetség anyagi egyensúlyának a megőrzése mellett, a tagozatok megújulását tartom 
legfontosabb feladatunknak. 
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