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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Bencés Diákszövetség működése során az alábbi közhasznú tevékenységekre
került sor 2013-ben.
A lista csupán az országos Bencés Diákszövetség által szervezett, támogatott, vagy a nevében megvalósított
programokat tartalmazza.
A tagszervezetek szintén számos, színes programmal gazdagították bencés közösségünket az elmúlt évben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kultúrális örökségünk népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk népszerűsítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A kultúrális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 5.§. (1.) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,980

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2013-ban a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg, megújult stílusban, színes képekkel!
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásában diáktársakból álló stáb áll rendelkezésre.
A tördelést és a grafikus teendőket diáktársunk, Manninger Dániel látja el. Az új stíluselemek, a letisztult
formák az ő ízléséből fakadnak. A lektorálás felelősségteljes munkáját Barkó Gábor Ágoston OSB végzi.
A főszerkesztői feladatokat 2013-tól Kovács Péter végzi.

2.2. Lakossági művészeti kezdeményezések támogatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Lakossági művészeti kezdeményezések támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Sor került a hagyományos május végi diáktalálkozókra is. A közös szentmisén való részvételen kívül, a Bencés
Diákszövetség Ösztöndíjpályázatának idei nyertesei is kihirdetésre kerültek.
A hagyományokkal szakítva, de stílusában és tartalmában megújulva, ez által pedig lényegesen több
érdeklődőt is megmozgatva került megrendezésre Pannonhalmán a találkozó. Az egykori osztályok újra
összeállt diák-zenekarai a nosztalgia igényét kielégítve jelentettek élménydús kikapcsolódást az egykori és
a jelenlegi diákoknak egyaránt. A Pannonhalmi Woodstock nevű esemény a szabadban, a biomassza-fűtőmű
környékén kapott helyet.

2.3. Gimnáziumi nevelés, oktatás
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

Gimnáziumi nevelés, oktatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. § (1) a)-u) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

700

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Bencés Diákszövetség immár hagyományos Almanachjának legfrissebb száma 2013.októberében jelent meg.
A kötet témája a bencés nevelés. A korábbiaknál terjedelmesebb, igényesebb kiállítású kötet bemutatójára
2013. október 25-én került sor a Győri Nemzeti Színház nagytermében; a kerekasztal-beszélgetés résztvevői
Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát úr, Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
igazgatója, Dejcsics Konrád OSB, a Főapátsági Könyvtár igazgatója, Kukorelli István, a Bencés Diákszövetség
elnöke, valamint a kötet két szerkesztője, Deli Gergely és Kovács Péter voltak.
Horváth József Gy76 diáktársunk részletes ajánlása a 2013. évi másodi Hírlevélben olvasható.
Az eseménnyel érintettek száma: 700 fő - könyvtári példányok, illetve a könyvbemutató által további több száz
fő, egykori és jelenlegi diákok

2.4. Kultúrális örökségünk támogatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
ünnepi találkozója Tihanyban.
Előadást tartott JELENITS ISTVÁN Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, tanár, író, a Corvin-lánc
kitüntetettje. Fellépett a TIHANYI BENCÉS ISKOLA kórusa RADÓ KRISZTINA vezetésével. Délután
konferenciabeszélgetéssel folytatódott majd szentmisével
ért véget a találkozó. Vendégeink és segítőink voltak a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium balatonfüredi tagintézményének tanárai és diákjai, akik elhozták magukkal saját készítésű
boraikat, melyek között megtalálható volt az idei Balatonfüred Város Bora is.

2.5. A természet védelmének oktatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A természet védelmének oktatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1)
bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2013-ban a BDSZ Mária-zarándoklatra a Börzsöny hegyei közt megbúvó Márianosztrára hívta tagjait a Bencés
Diákszövetség. Bár jó néhányan bizony hosszú útra vállalkoztak, a tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi
diáktársunk jelent meg szeptember 21-én a kegytemplomnál, köszönhetően Cirill atya lelki vezetésének és Dr.
Jobbágy Lajos diáktársunk fáradhatatlan szervezőmunkájának.
Rövid beszámoló az eseményről Kőváry György diáktárs tollából:
"A 11 órakor kezdődő szentmise előtt - melyet Cirill atya celebrált - a gyülekezéskor örömmel ismertük fel
Bencés Diákszövetség
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néhány iskolatársunk évtizedek óta nem látott arcvonásait, még ha időnként némi segítséggel is.
Borsos József pálos atya, plébános vezetett be bennünket a bazilikába. Beszélt a magyar alapítású pálos rend
történetéről, a történelem viszontagságos évszázadairól, melyek során a rend súlypontja Lengyelországba,
Jasna Gorába helyeződött át.
A szentmise után teljesen megtöltöttük a kis falu vendéglőjét: kellemes hangulatban elköltött ebéddel
készültünk fel a délutáni programra.
A falu melletti Kálvária-dombra vezető keresztút méreteivel, meredekségével először komoly sípályára
emlékeztetett, de stációról-stációra haladva, énekelve, imádkozva feljutottunk a Kálvária-kápolnához.
A kápolna előtti szabadtéri oltár és a kis fennsíkot terméskővel körülövező liturgikus tér már önmagában
is jelezte, hogy itt feltétlen meg kell állnunk, távolabbra tekintve pedig a kegytemplom, a börzsönyi hegyek,
a Duna egy kis darabja és a visegrádi vár látványa nem mindennapi díszlettel vett körül bennünket.
Szebb helyet nem is találhattunk volna, hogy a nemrég elhunyt Teodóz atyáról, a moldvai csángók nagy
pártfogójáról ("szürkefejű öreg bácsó/ Égből küldött mentő hágcsó" - ahogy Nagy Gáspár nevezi egyik
levelében), felkutatójáról, megmentőjéről megemlékezzünk. Jobbágy Lajos mint Teodóz atya zeneértő társa,
évtizedes barátja disszertáció-szintű előadással készült erre az alkalomra, melyet énekléssel és a barátságukat
végigkísérő kedves anekdotákkal tett színessé."
A zarándoklatot dr. Jobbágy Lajos diáktársunk szervezte.

2.6. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

90

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2012-es őszi felejthetetlen hajókázós-danolászós este sikerére való tekintettel 2013-ben is megrendezésre
került a Bencés Nótahajó.
A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak zenekara, cigány zene és egy felejthetetlen
este várta diáktársainkat. Az este során sor került a Bencés Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának
bemutatkozására, új tagok felvételére.
Közhasznú tevékenység megnevezése: közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

2.7. Kultúrális örökségünk népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk népszerűsítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
tv. 5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A nagysikerű naptár kiadására 2013-ben is sor került. A Placid atya magvas gondolataival és 2005-ben
végzett diáktársaink színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadványa Diákszövetségünk igazi büszkesége.
A naptár főszerkesztője Bischof Péter és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket Deli Gergely és dr. Németh
Ágnes gyűjtötte és válogatta.

2.8. Kultúrális örökségünk népszerűsítése
Bencés Diákszövetség
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk népszerűsítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5. § (1) bek

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2013. december 1-én, 8-án, 15-én és 22-én került sor számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és
a Bencés Öregdiákkórus részvételével a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra az Egyetemi templomban.

2.9. Gyermek- és ifjúságvédelem
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Gyermek- és ifjúságvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

18-25. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2013-ben ismét három egyetemista diáktársunk részesült a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjában. A pályázatra
nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal diáktársaink számára
a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

2.10. Kultúrális örökség védelme
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökség védelme

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5 § (1) bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

14-19. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

17

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2013-ban másodízben került kiosztásra a Luif Otmár OSB emléke előtt tisztelgő ösztöndíj. Június 14-én
Pannonhalmán, a gimnázium évzáróján, Koleszár Balázsnak, míg június 15-én a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium évzáróján Bozsaki Ákosnak dr. Kőrösi Tamás (Ph73) alapító elnök adta át a Luif Otmár
Ösztöndíjat. A tavalyi győri díjazott - Pungor Dávid - különdíjban részesült.
"Otmár atya azzal tűnt ki, hogy valamennyiünket gondoskodó szeretettel, szinte gyermekeiként kezelt.
Mindezt hihetetlen pedagógiai és pszichológiai érzékkel tette. Drákói szigor nem jellemezte, mégis szigorú
tanárnak tartották. Nem büntetett, de tiltott, ha arra volt szükség. Nemcsak szóval, de tekintettel is tudott
fegyelmezni. Végtelenül következetes volt. Az osztályban rendetlenkedőt egy szempillantással
- szemkontaktussal - tudta fegyelmezni. Soha egy hangos, goromba szó nem hagyta el száját. Szerzetes
paptanárként valamennyiünk lelki vezetője is volt. Tanítványainak testi és szellemi fejlődésével nem csak
évközben, hanem a nyári vakáció során is gondoskodott." - hangzott el a díjátadón.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
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Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Tárgyévi anyagjellegű költségek

377 Nótahajó és előadás költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

643 Hírlevél kiadás költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

781 Almanach postázási költségei

Tárgyévi egyéb ráfordítások

675 Almanach előállítási költségei

Tárgyévi egyéb ráfordítások

111 BDSZ Naptár költségei

Összesen:

2 587

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

BDSZ Ösztöndíj támogatás

225

225

BDSZ Iskola alap támogatás

200

100

BDSZ Alapszervezetek támogatása

350

275

0

600

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány támogatása

80

0

Balatonfüred Városért Közalapítvány támogatása

50

0

Kiadvány támogatása

75

0

0

50

980

1 250

BDSZ Segély Alap támogatása

Immaculata Alapítvány támogatása
Összesen:

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

0

Összesen:

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

6 210

8 074

368

365

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

5 842

7 709

13 889

6 326

0

0

13 889

6 326

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Bencés Diákszövetség
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Alapadatok (1000HUF)

Előző év

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

Tárgyév

-7 679

1 748

247

175

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Értéke
7 142

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

-5 931

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

0.00

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

0.05

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

211

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Hírlevél
2013-ben a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg, megújult stílusban, színes képekkel!
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásában diáktársakból álló stáb áll rendelkezésre.
A tördelést és a grafikus teendőket diáktársunk, Manninger Dániel látja el. Az új stíluselemek, a letisztult
formák az ő ízléséből fakadnak. A lektorálás felelősségteljes munkáját Barkó Gábor Ágoston OSB végzi.
A főszerkesztői feladatokat 2013-tól Kovács Péter végzi.
Május végi diáktalálkozók
Sor került a hagyományos május végi diáktalálkozókra is. A közös szentmisén való részvételen kívül, a Bencés
Diákszövetség Ösztöndíjpályázatának idei nyertesei is kihirdetésre kerültek.
A hagyományokkal szakítva, de stílusában és tartalmában megújulva, ez által pedig lényegesen több
érdeklődőt is megmozgatva került megrendezésre Pannonhalmán a találkozó. Az egykori osztályok újra
összeállt diák-zenekarai a nosztalgia igényét kielégítve jelentettek élménydús kikapcsolódást az egykori és
a jelenlegi diákoknak egyaránt. A Pannonhalmi Woodstock nevű esemény a szabadban, a biomassza-fűtőmű
környékén kapott helyet.
ARBOR FUIT BENEDICTUS - BDSZ Almanach a bencés nevelésről 2010-2013
A Bencés Diákszövetség immár hagyományos Almanachjának legfrissebb száma 2013 októberében jelent meg.
A kötet témája a bencés nevelés. A korábbiaknál terjedelmesebb, igényesebb kiállítású kötet bemutatójára
2013. október 25-én került sor a Győri Nemzeti Színház nagytermében; a kerekasztal-beszélgetés résztvevői
Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát úr, Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
igazgatója, Dejcsics Konrád OSB, a Főapátsági Könyvtár igazgatója, Kukorelli István, a Bencés Diákszövetség
elnöke, valamint a kötet két szerkesztője, Deli Gergely és Kovács Péter voltak.
Horváth József Gy76 diáktársunk részletes ajánlása a 2013. évi másodi Hírlevélben olvasható.
Kézfogás 2013
A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
ünnepi találkozója Tihanyban.
Előadást tartott JELENITS ISTVÁN Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, tanár, író, a Corvin-lánc
Bencés Diákszövetség
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kitüntetettje. Fellépett a TIHANYI BENCÉS ISKOLA kórusa RADÓ KRISZTINA vezetésével. Délután
konferenciabeszélgetéssel folytatódott majd szentmisével ért véget a találkozó. Vendégeink és segítőink voltak
a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium balatonfüredi tagintézményének tanárai
és diákjai, akik elhozták magukkal saját készítésű boraikat, melyek között megtalálható volt az idei
Balatonfüred Város Bora is.
Mária Zarándoklat Márianosztrán
2013-ban a BDSZ Mária-zarándoklatra a Börzsöny hegyei közt megbúvó Márianosztrára hívta tagjait a Bencés
Diákszövetség. Bár jó néhányan bizony hosszú útra vállalkoztak, a tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi
diáktársunk jelent meg szeptember 21-én a kegytemplomnál, köszönhetően Cirill atya lelki vezetésének és Dr.
Jobbágy Lajos diáktársunk fáradhatatlan szervezőmunkájának.
Rövid beszámoló az eseményről Kőváry György diáktárs tollából:
"A 11 órakor kezdődő szentmise előtt - melyet Cirill atya celebrált - a gyülekezéskor örömmel ismertük fel
néhány iskolatársunk évtizedek óta nem látott arcvonásait, még ha időnként némi segítséggel is.
Borsos József pálos atya, plébános vezetett be bennünket a bazilikába. Beszélt a magyar alapítású pálos rend
történetéről, a történelem viszontagságos évszázadairól, melyek során a rend súlypontja Lengyelországba,
Jasna Gorába helyeződött át.
A szentmise után teljesen megtöltöttük a kis falu vendéglőjét: kellemes hangulatban elköltött ebéddel
készültünk fel a délutáni programra.
A falu melletti Kálvária-dombra vezető keresztút méreteivel, meredekségével először komoly sípályára
emlékeztetett, de stációról-stációra haladva, énekelve, imádkozva feljutottunk a Kálvária-kápolnához.
A kápolna előtti szabadtéri oltár és a kis fennsíkot terméskővel körülövező liturgikus tér már önmagában
is jelezte, hogy itt feltétlen meg kell állnunk, távolabbra tekintve pedig a kegytemplom, a börzsönyi hegyek,
a Duna egy kis darabja és a visegrádi vár látványa nem mindennapi díszlettel vett körül bennünket.
Szebb helyet nem is találhattunk volna, hogy a nemrég elhunyt Teodóz atyáról, a moldvai csángók nagy
pártfogójáról ("szürkefejű öreg bácsó/ Égből küldött mentő hágcsó" - ahogy Nagy Gáspár nevezi egyik
levelében), felkutatójáról, megmentőjéről megemlékezzünk. Jobbágy Lajos mint Teodóz atya zeneértő társa,
évtizedes barátja disszertáció-szintű előadással készült erre az alkalomra, melyet énekléssel és a barátságukat
végigkísérő kedves anekdotákkal tett színessé."
A zarándoklatot dr. Jobbágy Lajos diáktársunk szervezte.
Bencés Nótahajó
A 2012-es őszi felejthetetlen hajókázós-danolászós este sikerére való tekintettel 2013-ben is megrendezésre
került a Bencés Nótahajó.
A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak zenekara, cigány zene és egy felejthetetlen
este várta diáktársainkat. Az este során sor került a Bencés Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának
bemutatkozására, új tagok felvételére.
BDSZ Naptár 2013
A nagysikerű naptár kiadására 2013-ben is sor került. A Placid atya magvas gondolataival és 2005-ben
végzett diáktársaink színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadványa Diákszövetségünk igazi büszkesége.
A naptár főszerkesztője Bischof Péter és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket Deli Gergely és dr. Németh
Ágnes gyűjtötte és válogatta.
Adventi gyertyagyújtások Budapesten
2013. december 1-én, 8-án, 15-én és 22-én került sor számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és
a Bencés Öregdiákkórus részvételével a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra az Egyetemi templomban.
Bencés Tanulmányi Ösztöndíj
2013-ben ismét három egyetemista diáktársunk részesült a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjában. A pályázatra
nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal diáktársaink számára
a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.
Luif Otmár Ösztöndíj átadása Győrben
2013-ban másodízben került kiosztásra a Luif Otmár OSB emléke előtt tisztelgő ösztöndíj. Június 14-én
Pannonhalmán, a gimnázium évzáróján, Koleszár Balázsnak, míg június 15-én a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium évzáróján Bozsaki Ákosnak dr. Kőrösi Tamás (Ph73) alapító elnök adta át a Luif Otmár
Ösztöndíjat. A tavalyi győri díjazott - Pungor Dávid - különdíjban részesült.
"Otmár atya azzal tűnt ki, hogy valamennyiünket gondoskodó szeretettel, szinte gyermekeiként kezelt.
Bencés Diákszövetség
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Mindezt hihetetlen pedagógiai és pszichológiai érzékkel tette. Drákói szigor nem jellemezte, mégis szigorú
tanárnak tartották. Nem büntetett, de tiltott, ha arra volt szükség. Nemcsak szóval, de tekintettel is tudott
fegyelmezni. Végtelenül következetes volt. Az osztályban rendetlenkedőt egy szempillantással
- szemkontaktussal - tudta fegyelmezni. Soha egy hangos, goromba szó nem hagyta el száját. Szerzetes
paptanárként valamennyiünk lelki vezetője is volt. Tanítványainak testi és szellemi fejlődésével nem csak
évközben, hanem a nyári vakáció során is gondoskodott." - hangzott el a díjátadón.
Bencés Diákok Levelezőlistája
Hatályba lépett Torbágyi László diáktársunk állhatatos közreműködése révén készített Bencés Diákok
Levelezőlistájának Etikai Szabályzata. A levelezőlistát bencés diáktársaink hozták létre, az ő megbízásukból
visszavonásig Diákszövetségünk gondozza.
Bencés Flotta
A bencés flotta egyre több diáktársunkat tudhatja tagjai sorában. A 2013-as évben is igen kedvező áron
vehették igénybe diáktársaink a szolgáltatásokat, és számos, a fizetési morált kedvezően befolyásoló
intézkedésre is sor került.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. BDSZ Ösztönydíj Program
Támogatási program elnevezése:

BDSZ Ösztönydíj Program

Támogató megnevezése:

BDSZ tagok cél szerinti befizetései

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

250
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

43

-tárgyévben felhasznált összeg:

250

-tárgyévben folyósított összeg:

250

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
250

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2013-ben ismét három egyetemista diáktársunk részesült a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjában. A pályázatra
nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal diáktársaink számára
a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

8.2.2. BDSZ Iskola Alap program
Támogatási program elnevezése:

BDSZ Iskola Alap program

Támogató megnevezése:

BDSZ tagok befizetései

Bencés Diákszövetség
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Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

100
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

100

-tárgyévben folyósított összeg:

100

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

100

Felhalmozási:

0

Összesen:

100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
BDSZ Budapesti Egyetemi Tagozat támogatása a Bencés Sport nap megrendezéséhez.

8.2.3. BDSZ Segély Alap program
Támogatási program elnevezése:

BDSZ Segély Alap program

Támogató megnevezése:

BDSZ tagok tagdíj befizetésének 20 %-a

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,149
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

670

-tárgyévben felhasznált összeg:

600

-tárgyévben folyósított összeg:

600

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
600

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Egy fő támogatása szociális helyzete miatt.
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