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Főtisztelendő Püspök Atya, Jelenits Atya, Igazgató Úr, Tisztelt Tanári Kar, és végül, de nem 

utolsósorban kedves gyerekek!   

 

Veletek kellett volna kezdeni, hiszen értetek ünnepeljük az elmúlt huszonöt évet, 

miattatok vagyunk itt. Ez a történet ugyanis rólatok szól, a Ti jövőtökről, egyúttal hazánk és 

hitünk jövőjéről is. 

1990 évben botcsinálta politikusként kerültünk be a város irányításába, egy olyan 

képviselőtestülettel, amelynek nagy része városházi első ülésre a Piarista templomból indult 

Pázmándy György atya áldásával. Valamennyien rendezni akartuk a diktatúra által elnyomott 

egyházak helyzetét, meg akartuk erősíteni azokat, és még az egyházi kárpótlásokról szóló 

jogszabályok megjelenése előtt meg akartuk kezdeni ezt a munkát. Ebben a sorban első 

helyen állt a több mint 275 éves Piarista Gimnázium újraindítása, amelyet főként Moys Csaba 

alpolgármester úr szorgalmazott, mivel akkor volt nyolcadikos a fia. Moys Zolit 

mindenképpen a piaristákhoz akarta beíratni! Igaza volt! Zoliból remek embert faragtak a 

piarista atyák. Ő a Hazajárók című TV sorozat író-rendezője, amely munkát a jelenlegi 

városvezetés idén Pro Urbe díjjal jutalmazott. Hozzá hasonlóan sok-sok remek ember 

nevelődött az elmúlt 25 évben a piarista falak között. 

 

Azért ez az áprilisi indulás sok gondot is jelentett, de mindenki segített, bárhová 

fordultunk. A Mezőgazdasági Minisztérium kérésünkre a tulajdonában lévő üres kollégiumot 

– amely régen egyházi tulajdon volt – azonnal a Püspökség használatába adta. Marosi Izidor 

Püspök Atya a szeptemberi indulásra már kitataroztatta. Mikor a jogszabály megjelent 

októberben, az államtitkár már a felújított épület kulcsát adhatta át. A kollégium és az iskola 

berendezést Somorjai Gábor barátunk hozta ajándékba Ausztriából. 

 

Szeptemberben összevont városi tanévnyitót szerveztünk a Nagytemplom térre, 

amelyen a város 10 000 diákja volt jelen tíz középiskolából és hat általánosból! Csodálatos 

volt ez a nagy tér teli vidám gyerekekkel!  

 

Ezt az évnyitót három fontos okból kívántuk. Az egyik, hogy minden gyerek lássa, az 

egyházi méltóságok a város megbecsült személyei. Ezért Őket is meghívtuk, és kértük, áldják 

meg diákjainkat. Öröm volt látni, hogy a köztársasági elnök először az egyházi méltóságokat 

köszöntötte. A másik, hogy ekkor avattuk a Zeneművészeti Szakközépiskola új épületét. A 



legfontosabb ok azonban a Ti iskolátok volt! Antal József miniszterelnök urat kértük fel az 

ünnepség szónokának, hiszen Ő megelőzően a Piarista Diákszövetség elnöke volt, azonban a 

bürokrácia útvesztőben meghívónk nem ért el a címzetthez. Göncz Árpád köztárasági elnök úr 

kapva kapott a lehetőségen, örömmel vállalta a megjelenést és az iskola átadástát. Belőlem 

kibujt a ferences öregdiák, és Szent Ferenc Naphimnuszából vett idézettel kértem fel Göncz 

urat, hogy az iskola – egyelőre csak két tanterem – kulcsait adja ár Jelenits tartományfőnök 

úrnak. Ezt követően évente még két-két tanterem került átadásra.  

1994-ben jött a szocialista kormány. Néhányan úgy gondolták, hogy az átadási 

folyamat leállítható. Azonban Horn úr nagyon be akart lépni az Európai Unióba, és tudta, 

hogy oda „lopott holmival a zsebben” nem lehet bemenni. Ezután már minden gördülékenyen 

ment. A város addigi legjobb középiskolája (Boronkay) elhagyta a 40 év alatt lepusztított 

épületeket, és gyönyörű új épületbe költözött. A piarista atyák pedig nekiláttak a 

rendbehozatalnak, és a lelkek ápolása mellett az épületekre is nagy gondjuk volt. Nagy 

örömömre befogadták a lányokat is, majd nyolc osztályos gimnáziumot indítottak. 

 

Csak köszönni tudom mindazok munkáját, akik segítették ezt a történelmi feladatot. 

Köszönet Jelenits akkori rendfőnök úrnak, Pázmándy atyának, aki a noviciátus vezetője volt, 

és minden piarista atyának akik az iskola újraindítása mellett döntöttek. Köszönet Lengyel 

plébános úrnak, aki lelkes híve volt a Honvéd utcai épület átvételének, Marosi Izidor püspök 

úrnak, aki vállalta hogy a még nem rendezett sorsú épületet átvette, felújította. Köszönet 

Csuka János igazgató úrnak, aki segítette az átadást, a Mezőgazdasági Minisztériumnak, akik 

nem várták meg a törvény megjelenését az átadással, Moys Csaba alpolgármester úrnak 

kitartásáért, Vincze Imrének, az Oktatási Bizottság elnökének, aki az indulás hivatalos 

ügyeiben sokat segített. Köszönet a város képviselőtestületének, akik mindenben mögöttünk 

álltak. 

 

Azonban mindenekelőtt köszönet az Úrnak, aki generációnknak megadta a lehetőséget a 

rendszerváltással, hogy tehettünk hazánkért, városunkért, hitünkért. Megadta a lehetőséget, 

hitet és erőt, hogy mindezt elvégezhessük. 

 

Köszönöm a lehetőséget, hogy mindezeket itt és most elmondhattam. 

 

Bartos Ferenc, egykori polgármester 

 

 

 

 

Vác, 2016. augusztus 31. 

 

 

 


