EMLÉKEZTETŐ
mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 9026 Győr,
Áldozat utca 12. szám alatt 2012. október 19. napján.
Jelen vannak:
az Elnökség tagjai (4 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint

Kukorelli István 15 óra 00 perckor az Elnökségi Tanácskozást megnyitja. Megállapítja, hogy az
Alapszabály értelmében az Elnökség nem határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály
értelmében az Elnökségi Tanácskozást ő, Kukorelli István vezeti. Felkéri Deli Gergelyt, hogy
készítsen emlékeztetőt.
Kukorelli István az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Az Elnökség abból az okból, hogy a 2012. május 26-i rendes küldöttgyűlésen nem maradt idő a
tagdíjrendelet megtárgyalására, erősítse meg, hogy a
1. A diákok és a nyugdíjasok számára külön, kedvezményes tagdíjat állapít meg, az erre vonatkozó
korhatárokat generális jelleggel az érettségitől eltelt évek száma (5 ill. 44 év) alapján számítja. A
tagdíj mértéke 5000 forint, a kedvezményes tagdíjé 500 forint.
5. A tagdíjukat be nem fizető diáktársak egy részét – szúrópróbaszerűen – telefonon megkeressük. A
megkereséseket Kovács Péter diáktársunk intézi, azzal, hogy havonta mintegy 30-40 embert keressen
fel.
Kukorelli István a 2. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Deli Gergely a Nótahajóról szóló beszámolójában elmondta, hogy a Nótahajón a szervezők nélkül
83 diáktársunk vett részt, a hajó bérleti költsége 225.000 forint volt. Péter Tamás elnökségi tag
javasolja, hogy jövőre a hajó bérlése kapcsán Jáki Gábor diáktársunkkal vegyük fel a kapcsolatot.
Hortobágyi T. Cirill a nótafa szerepére Hubay Marót diáktársunkat javasolja. A Nótahajón sor került
a BDSZ Budapesti Egyetemi Tagozatának tisztújítására is. Erre azért került sor, mert tanulmányai
befejezésével Szabó Tibor Zsombor lemondott az elnöki tisztségről. Az új elnök a tagozat jelenlévő
tagjainak egyhangú választásával Alföldi András diáktársunk lett.
Hortobágyi T. Cirill rendi alelnök beszámol a Mária Zarándoklatról, és pozitívumként értékeli,
hogy az idei zarándoklat szűk körű, családias rendezvény volt. A zarándoklattal kapcsolatban –
diáktársaink nagylelkű adományainak köszönhetően – a BDSZ-nek költsége nem merült fel.
Kukorelli István a 3. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Az elnök úr megjegyzi, hogy a Hírlevél legutolsó szám esztétikailag letisztult, szép kialakítású, és
tartalmilag színes kiadvány. Ezért dicséret illeti a Hírlevél előállításán fáradozó diáktársainkat,
Kovács Pétert és Manninger Dánielt. Felmerül továbbá, hogy mivel a Hírlevél előállítása és
postázása a BDSZ legnagyobb költsége, a romló tagdíjfizetési morál következtében a jövőben meg
kell fontolni, hogy fenntartjuk-e azt a gyakorlatot, hogy a tagdíjat nem fizető tagtársak is megkapják
a Hírlevelet. A Hírlevélre vonatkozó költségterheket már a karácsonyi szám esetében is csökkenteni
kell. A Naptár megrendelései folynak, eddig mintegy 100 rendelés futott be.
Az Almanach anyagának összegyűjtése már folyamatban van, a területi szervezetek vezetőit 2012.
november 15-ig meg kell keresni anyaggyűjtés céljából.
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A naptár idézeteinek összegyűjtését Deli Gergely diáktársunk és Németh Ágnes vállalta, a fotókról
Bischof Péter gondoskodik. A szerkesztői feladatok ellátását és a nyomdai előállításra vonatkozóan
az Elnökség több árajánlatot bekérve fog dönteni.
A Gereben Ferenc diáktársunk által kedvezményezett Benedictina III. gyűjtemény vonatkozásában
hamarosan megérkezik főapát úr válaszlevele, így megkezdődhet az anyag összegyűjtése és
Pannonhalmára szállítása.
Az Elnökség lezárja a soproni Kecske-templomra való gyűjtést, amelynek keretében mintegy 1
millió forint gyűlt össze. Az összeg átadásáról 2012. december 31-ig intézkedni kell, ennek
érdekében a rendi alelnök egyeztet Filep Gyulával.
Kukorelli István a 4. napirendi pont tárgyalását megnyitja. Deli Gergely beszámol a 2011-re
vonatkozó 1%-helyzetéről. A NAV tájékoztatása szerint a várható összeg 334.000 forint. Ennek
alapján mintegy 20-25 diáktársunk ajánlhatja fel az 1%-át szövetségünk részére, amely meglehetősen
alacsony szám. Az összeg fogadásához szükséges nyilatkozat megküldése határidőben megtörtént.
Kukorelli István az 5. napirendi pont tárgyalását megnyitja. Jövőre megrendelésre kerül a győri
öregdiákok Bencés Bálja is, így felmerült a kérdés, hogy ez milyen következménnyel jár az országos
Bencés Bál vonatkozásában. Komáromi Zsolt diáktársunk alapos elemzéséből kiviláglott, hogy a
részvételt valószínűleg kevésbé érinti az újabb bál, amely egyébként nem is óhajt az országos
rendezvénnyel konkurálni. Az országos Bencés Bál jótékonysági célja eléréséhez azonban szükséges
további szponzorok felkutatása, ennek 2012. november végéig meg kell történnie, különben az
országos bál nem tartható meg. A szponzorok megkeresésének már a 2012. november 16-án
megrendezésre kerülő Szent Márton napi ünnepségen meg kell történnie. A Bál – amennyiben
megrendezésre kerülhet – világi fővédnöke Thész Gabriella, célja a határainkon kívülről származó
bencés diákok támogatása, a Bál háziasszonyának Kondor Katalint javasolja. A bál arcát 2012.
november 1-jéig határozza meg az Elnökség. A Bál időpontja 2012. február 9.
Kukorelli István a 6. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Az elnök úr elmondja, hogy megkereste Németh Szilárd diáktársunkat, a jogi útra terelt
nézeteltérések békés megoldása céljából. Első személyes találkozásuk jól sikerült, nagy reményt fűz
ahhoz, hogy békés megoldás születhessen. A tagdíjat fizető tagság elöregedése komoly kihívást
jelent a szövetség részére, amelynek megoldása hosszú távú gondolkodást igényel.
Kukorelli István a 7. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
A BDSZ-hez több támogatási kérelem is beérkezett. Az egyik a Luif Otmár bencés atyához
kapcsolódó füveskönyv támogatására vonatkozik, amelyhez Kukorelli István elnök úr írt előszót. A
másik a Szent Márton Kamarókus kérelme, amelyben számos bencés diáktársunk és tagtársunk részt
vesz. Meg kell oldani továbbá a bencés kitűzők és a bencés pólók ügyét is. A kitűzők kapcsán
Hortobágyi T. Cirill felkeresi a korábbi beszállítót.
Kukorelli István a 8. napirendi pont tárgyalásának elhalasztását javasolta.
Kelt Győrött, 2011. október 19. napján

Deli Gergely
emlékeztető készítője
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