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1.
Ciszterci öregdiákok szervezete



100 éves 
a Magyar Ciszterci 
Diákok Szövetsége

1922-2022



10 éve kapott 

Magyar Örökség díjat

a Magyar Ciszterci 
Diákok Szövetsége

(2012.06.23.)
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2.
Küldetésünk



Munkálkodni a magyarországi ciszterci iskolákba járt – a jelenben és a jövőben járó –

növendékek szellemi összetartozásának életben tartásán, ami a szereteten és

iskolájuk, tanáraik iránt érzett hálán alapul.

A Zirci Ciszterci Apátság célkitűzéseinek megfelelően erkölcsi és szellemi

támogatást nyújtani az Apátság által fenntartott iskolák részére.

Fenntartani a kapcsolatot a szövetség tagszervezetei között és működtetni az

információcserét.

ASZ. II. fejezet 4-6.



Az MCDSZ 
küldetése

A vezetői hétvége összegzése

Kismaros
2020.10.02-04.



Életképek a hétvégéről



Az MCDSZ azért van a világon, hogy…

...a ciszterci diákok az egyes intézmények elhagyását

követően is érezzék, hogy továbbra is a ciszterci család

tagjai maradhatnak, és így az összefogás által az öregdiákok

önszerveződő közössége biztosítsa a kapott keresztény és

ciszterci értékek továbbélését.

Küldetésünk



Az MCDSZ 2026-re…
...a ciszterci család ismert, meghatározó, fenntarthatóan és

szervezetten működő tagja lesz, amely élő kapcsolati hálóval

rendelkezik, hagyományteremtő programjain és bejáratott

kommunikációs csatornáin keresztül rendszeresen kapcsolatot

tart a helyi szervezetekkel, a gimnáziumok diákönkormányzatának

országos fórumával és a ciszterci család többi tagjával.

CélunkKüldetésünk



Osztály

Tanárok

Iskola

Ciszterci RendIdentitásunk rétegei

[nem mindenkinél 
alakul ki mindegyik]

MCDSZ küldetése

helyi szervezetek
küldetése

egymás
kölcsönös 
segítése



Kapcsolódás

MCDSZ Rend

IskolákHelyi szervezetek 

Van-e az iskolákban stratégiai szándék a helyi szervezetek bevonására?



3.
Mire jók az öregdiákok az iskolának?



Közvetlenül:
 részvétel az éves programokban 

(pl.: lelkinap, továbbtanulási nap)

 kapcsolati háló – humánerőforrás a 
működéshez, fejlesztésekhez

 anyagi és természetbeni 
támogatás

Közvetve:
 a ciszterci és az iskolai identitás

erősítése

 jó hírnév erősítése, beiskolázás 
megkönnyítése



Osztályokon átívelő közösségek…



4.
A Rend elköteleződése



Mi áll rendelkezésre?

 lelkesedés van (de az önkéntességből adódóan kiszámíthatatlan)

 kreativitás, ötletek vannak

 pályázati pénz, adományok konkrét rendezvényekre vannak

Mi hiányzik?
 stabil, kiszámítható kommunikáció, aktív kapcsolattartás
(az önkéntesek motiválása rengeteg energiát igényel)

Rend

Iskolavezetés

Jelenlegi diákok

Öregdiákok



Iskolai felelős 
(pedagógus, munkavállaló)

Kommunikációs 
munkatárs

(öregdiák)

Iskolai felelős 
(pedagógus, munkavállaló)

Iskolai felelős 
(pedagógus, munkavállaló)

Iskolai felelős 
(pedagógus, munkavállaló)



5.
Tervezett programok, tevékenységek



A fentiek érdekében az MCDSZ tisztségviselői és aktív önkéntesei…

• ...mindenekelőtt munkájukat Isten kezébe helyezik, és hiteles keresztény élettel igyekeznek segíteni a szervezet
küldetését.

• ...letisztázzák és a szükséges szervezetekkel, tisztségviselőkkel elfogadtatják a szervezet küldetését és az ehhez
kapcsolódó célokat, vállalásokat.

• …struktúra rajzot készítenek, amelyben minden érintett számára világos formában láthatóvá teszik a szervezet
felépítését és más egységekhez, közösségekhez fűződő viszonyát.

• ...a kiszámítható és tervezhető működés érdekében egy előre meghatározott évkört készítenek, amelyben minden
megjelenés/esemény fel van tüntetve (időpontok, helyszínek, felelősök stb.).

• lelkigyakorlat
• szakmai programok, Ciszterencia (pályázat függő)
• szervezetfejlesztő-, vezetői hétvégék

• ...találkozókat szerveznek az Apát Úrral, a Ciszterci Iskolák Főigazgatóságával, a négy gimnázium vezetőségével
valamint a helyi szervezetek vezetőivel.

Feladataink I.Küldetésünk Célunk



A fentiek érdekében az MCDSZ tisztségviselői és aktív önkéntesei…

6) ...a következő időszak feladataira olyan munkacsoportokat hoznak létre, amelyben több fiatal generáció és mind
a négy gimnázium helyi szinten is aktív tagokkal képviseltetheti magát:

- kommunikáció (social media, grafika, hírlevél)
- programszervezés (évkörhöz illeszkedve)
- IT (honlapok, egyéb fejlesztések)
- lelki (a ciszterci lelkiség megélését segítik)
- “diaszpóra” (Budapesten élő “elszármazott” öregdiákok összefogása)

7) …olyan programokat és tevékenységeket szerveznek, amelyek a ciszterci lelkiség mélyebb megismerését
célozzák.

8) ...munkájukkal segítik a székesfehárvári helyi szervezet (“Ciszterci Diákszövetség Székesfehérvári Osztálya”)
megalakulását és az MCDSZ-be történő bekapcsolódását.

9) ...előkészítik a 2022-ben esedékes jubileumi évet (MCDSZ megalakulásának 100. évfordulója).

Feladataink II.Küldetésünk Célunk



2019 Pécs

Korábbi kezdeményezések

2016 Buda

ciszterencia.wordpress.com





https://www.ocist.hu/zarandoklat





SportLelkiség Szakma Töltődés

Programok

Kommunikációs csatornák



ciszternet.hu









cdsz.hu



(Öreg)diák Facebook oldalak



ciszterciekegerben.hu



Köszönöm a közös gondolkodást!


