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Választmány elnöki beszámoló 2018. 

a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésén 

A 2018-as közgyűlés óta eltelt év a tavalyihoz hasonlóan csendesen telt a Választmányban. 

Mindössze két ülést tartottunk: novemberben és most májusban. Mégis, jelentős változásnak 

kell tekintenünk, hogy végérvényesen áttértünk a 2018. áprilisában kísérletképpen bevezetett 

új összejöveteli formára: a korábbi kötöttebb napirendi szerkezetet és „hivatalos” 

tárgyalásmódot felváltotta a körbeülős, beszélgetős forma. Úgy érzem, bevált a 

kezdeményezés. Élvezetes két órát tudunk így együtt tölteni, miközben mindenki beszámol a 

házatáján történt eseményekről. 

Sajnos egyelőre a 2017-ben alapított Gödi Tagozat még nem tudta még beváltani a 

hozzáfűzött reményeinket. A helyi szervezésben segítők erejét teljesen az iskola működésének 

gyökeres átalakítási programja kötötte le.  

Sor került novemberben a 2017-es jubileumi évben a Mikszáth téren állított emléktáblán lévő 

Kalazancius-dombormű másolatának ünnepélyes odaajándékozására az új alapítású piarista 

intézménynek, a hédervári általános iskolának.   

Ehhez a programhoz kapcsolódóan részt vettem a Váci Tagozat által rendezett Piarista 

Vacsorán, amelyen örvendetesen növekedett a megjelentek létszáma.      

Fontos ügynek tekintem a Piarista Szalon továbbvitelét. Mára programjainkkal nemcsak 

hűséges törzsközönséget sikerült kialakítanunk, hanem talán a Diákszövetség egész szellemi-

spirituális arculatára meghatározó módon kiható fórumot is teremtett a szervező Kollégium: 

Török Bernát főtitkár, Bendzsel Miklós barátom és Novotnik Ádám, a Választmány lelkes ifjú 

tagja és jómagam. Ebben az évben folytattuk a nagy sikerű Antall József-emlékesteket, Dér 

András öregdiáktársunk dokumentumfilmjére és az azt követő, az akkori kor illusztris politikai 

közszereplőit vendégként megszólaltató beszélgetésekre alapozva. Ezzel kivívtuk az Antall-

család elismerését is. Ebben a 2019-es évben is már 2 Szalont rendeztünk, kibővítve a 

tematikus horizontot: belépett a zeneművészet a Hegedűs-házaspár képviseletében, s egyben 

egy merész és sikeresnek bizonyult ötlettel egy képzőművészeti minitárlattal is összekötöttük 

az estet. Sor került a harmadik nosztalgia irodalmi órára is Lukács és Jelenits tanár urakkal. 

Dolgozunk már a további estek programján is. 

A hagyományok ápolását novemberben egy ünnepségsorozat jelentette, amely sok öregdiák 

hosszú évek óta kinyilvánított kívánságát teljesítette 2018. november 22-én. A Mikszáth téri 

Gimnázium igazgatói folyosójáról 2011-ben a kiköltözés előtt leszerelt, s azóta raktárban 

tartott tanári emléktáblák végre elhelyezésre kerültek a Duna-parti Gimnázium 5. emeleti 

előterének a volt Tartományfőnökség felé eső oldalfalán. Hosszú egyeztetések előzték meg a 

végső döntést, amelyet Labancz Zsolt akkori tartományfőnök úr és Szilvásy László gazdasági 

igazgató atya hozott meg. Egyben engedélyt kaptunk a szintén raktárban kallódó Teleki Pál-

emlékmű felszerelésére is. 
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Az ünnepélyes újraavatás napját nem véletlenül tettük november 22-ére, Szent Cecilia 

napjára. Mert ez az a nap, amikor megemlékezhettünk a 2 éve elhunyt Borián Tibor atya 85. 

születésnapjáról, pappá szentelésének 60., az általa vezetett Sík Sándor Kamarakórus (SÍKKÓ) 

alapításának 70. évfordulójáról is. Az ünnepség programja a következő volt: 

• 18 órakor szentmisét mondott a 2. emeleti Kápolnában dr. Nemes György SchP. 

• Utána a 2. emeleti Zeneterem falán felavattuk a SÍKKÓ emléket. 

• Az 5. emeleti előtérben sor került a régi táblák és Teleki Pál emlékművének 

újraavatására. 

• Végül lelepleztük Borián atya új emléktábláját ugyanott.  

Ezeken az avatásokon rövid beszédeket tartottam. 

Jelzem, hogy készülőben a következő tábla is, amely Kemenes László igazgató úrnak állít 

emléket. 

 

Baráti köszöntéssel 

Várgedő Tamás 

a Választmány elnöke 

Budapest, 2019. május 3. 

 

 


