
1991. szeptemberében nyitja meg újra kapuit Vácott az új Piarista Gimnázium a szétszóratás 

és a megpróbáltatások hosszú évei után a megmaradtak és az újak erejéből. Az újraindításban 

résztvevő rendtagok névsora: Kőváry Károly igazgató, Pázmándy György házfőnök, Vereb 

Zsolt igazgatóhelyettes (egy évvel később), Dr. Jelenits István (akkor tartományfőnök), 

Ludmány Antal (a 48 előtti iskola tanára!), Molnár István és Dr. Nemes György. Aztán évről-

évre szinte termenként kerül visszaadásra a rendházi épület. 

1995. június 14-én 47 évi szünet után kezdődik az újraindulás utáni első szóbeli érettségi 

vizsga. 

1997/98, a Sulinet program keretében kaptunk 7+1 db. számítógépet (Pentium MMX + PII) és 

egy 64 kbps-os Internet kapcsolatot. A Lazarus Lovagrend közvetítésével (4 db) és saját 

keretből vettünk még 3 db 486-ost, így felavattuk új számítógéptermünket. 

1998/99, átadásra kerül új tornacsarnokunk és elkészül az iskola honlapja. 

1999/2000, új igazgatónk Nyeste Pál SchP (Kőváry atya továbbra is itt tanít), igazgatóhelyettes: 

Papp Benedek (Vereb Zsoltot Nagykanizsára küldi a rend igazgatónak). 

2000/01, pályázaton nyert pénzből elkészült a második informatika termünk. 

2001/02, három koedukált kilencedikes osztály indul. Osztályok: 9.abc (eddig koedukált), 

10.ab, 11.ab, és 12.ab. Az osztályok száma így 9-re növekszik. Új igazgatóhelyettes: Nagy 

Attila SchP (Papp Benedek helyett) 

2002/03, újraindul a nyolcosztályos gimnázium egy osztállyal és vele párhuzamosan ismét 

három kilencedikes osztály indul. Osztályok: 5.a (eddig nyolc évfolyamos), 9.abc, 10.abc 

(eddig koedukált), 11.ab és 12.ab. Az osztályok száma így 11-re növekszik. Második 

igazgatóhelyettes: Gutbrod András. 

2003/04, visszakapjuk a Boronkay szárnyat és megkezdődik a felújítás. Az emeleti részen 4 

osztályt és 2 nyelvi termet alakítunk ki ideiglenesen. Új igazgatóhelyettes: Albert András SchP 

(Nagy Attilát Pestre küldi a rend ig.h.-nek.) Osztályok: 5.a, 6.a (eddig nyolc évfolyamos), 9.abc, 

10.abc, 11.abc (eddig koedukált) és 12.ab. Az osztályok száma így 13-ra, a létszám pedig 390 

főre növekszik. 2004. február 16-tól már csak a régi/új bejáratot használjuk. Febr. 18-tól 

próbafőzés, majd febr. 23-tól beindul az új konyha. 

2004/05, elindul a nyelvi előkészítős képzés. A felújítás folytatódik, 4 db osztálytermet, kémia 

előadó termet, két informatikatermet, új tanárit és igazgatóit alakítunk ki. Osztályok: 5.a, 6.a, 

7.a (eddig nyolc évfolyamos), 9.ab, 10.abc, 11.abc, 12.abc (eddig négy évfolyamos) és a 9.c 

(nyelvi előkészítős). Az osztályok száma így 15-re, a létszám pedig 470 főre növekszik. 

2005/06, elkészül az új fiúkollégium (27 tanuló részére), az új könyvtár és a kistornaterem 

felett három osztályterem. Osztályok: 5-8.a (eddig nyolc évfolyamos), 9.ab, 10.ab, 11.abc, 

12.abc (eddig négy évfolyamos) és 9.c, 10.c (nyelvi előkészítősök). Az osztályok száma így 16-

ra, a létszám pedig 520 főre növekedett. Elindult a 13. évfolyamon a szoftverüzemeltető képzés. 

2006/07, osztályok: 5-9.a (eddig nyolc évfolyamos), 9.b, 10.ab, 11.ab, 12.abc (eddig négy 

évfolyamos) és 9-11.c (nyelvi előkészítősök), 13. évfolyamon folytatódott a szoftverüzemeltető 

képzés. Az osztályok száma így 16, a létszám pedig 527. 



2007/08, átadásra kerül az iskola udvarán a műfüves pálya. Osztályok: 5–10.a (eddig nyolc 

évfolyamos), 9.b, 10.b, 11.ab, 12.ab (eddig négy évfolyamos) és 9–12.c (nyelvi előkészítősök), 

13. évfolyamon folytatódott a szoftverüzemeltető képzés. Az osztályok száma így 16, a létszám 

pedig 517. 

2008/09, elkészül az új fizika előadó. Ebben az évben indul először két párhuzamos osztály a 

nyolcosztályos képzésben. Osztályok: 5.ab, 6-11.a (8 évfolyamosok), 9.b, 10.b, 11.b, 12.ab (4 

évfolyamosok) és 9–13.c (nyelvi előkészítősök), 13. évfolyamon folytatódott a 

szoftverüzemeltető képzés. Az osztályok száma így 18, a létszám pedig 583. Ebben a tanévben 

érettségiznek először a nyelvi előkészítősök. 

2009/10, uniós támogatással elindított iskolafelújítási program első ütemeként elkészült a 

fűtésrendszer korszerűsítése, a tornaterem előterének átalakításával egy új konditerem, 

harmadik infó termünk és akadálymentesítés keretében az első liftünk is. Ebben a tanévben 

érettségiznek először a nyolcosztályos gimnazistáink. Osztályok: 5.ab, 6.ab, 7–12.a (8 

évfolyamosok), 9–12.b (4 évfolyamosok) és 9–13.c (nyelvi előkészítősök), 13. évfolyamon 

folytatódott a szoftverüzemeltető képzés. Az osztályok száma így 19, a létszám pedig 612. 

Harmadik igazgatóhelyettes: Ivony István 

2010/11, uniós támogatással elindított iskolafelújítási program második ütemeként elkészült 

a dísztermünk teljes felújítása, új rajzterem, nyelvi termek felújítása, tornatermek 

burkolatának cseréje, második lift az új, immár teljes hátsó lépcsőházban, napkollektor segíti a 

használati melegvíz ellátást, esővízzel (szürkevízzel) öblítjük a WC-ket, az udvar új burkolatot 

kapott. Osztályok: 5–7.ab, 8–12.a (8 évfolyamosok), 10–12.b (4 évfolyamosok) és 9–13.c 

(nyelvi előkészítősök), 13. évfolyamon folytatódott a szoftverüzemeltető képzés. Az osztályok 

száma így 19, a létszám pedig 625. Új igazgatóhelyettes: Kalász Ákos (Albert András helyett). 

2011/12, a Karacs Teréz Kollégium bezárása miatt a lányaink elhelyezésére saját 

leánykollégiumot hoztunk létre a Püspökség által biztosított épületben. Elkészült az aulánk és 

ahhoz csatlakozó folyosók felújítása, az udvaron kerékpártárolókat alakítottunk ki, a nyelvi 

szárnyban egy új termet hoztunk létre. Áttértünk a digitális napló (Mayor) használatára. 

Osztályok: 5–8.ab, 9–12.a (8 évfolyamosok), 9.b, 11.b, 12.b (4 évfolyamosok) és 9–13.c (nyelvi 

előkészítősök), 13. évfolyamon folytatódott a szoftverüzemeltető képzés. Az osztályok száma 

így 20, a létszám pedig 659 (szakképző évfolyammal). 

2012/13, új igazgató: Futó Béla Sch.P. (Nyeste Pált Nagykanizsára küldi a rend igazgatónak). 

A leánykollégium még mindig ideiglenes helyen, a Püspökség által biztosított épületben van. 

Idén nem indítunk szakképző évfolyamot. Osztályok: 5–9.ab, 10–12.a (8 évfolyamosok), 10.b, 

12.b (4 évfolyamosok) és 9/Ny, 10–13.c (nyelvi előkészítősök). Az osztályok száma így 20, a 

létszám pedig 625. 

2013/14, az iskola új neve: Piarista Gimnázium és Kollégium. A szakképzés kikerült a 

pedagógiai programunkból. Nyelvoktatásunk reformjaként 6 db nyelv közül lehet választani 

második idegen nyelvet: angol, német, spanyol, francia, olasz és latin. 5–6. évfolyamokon 

bevezetjük a Latin örökségünk tantárgyat, 7–8. évfolyamokon és a 9/Ny osztályokban 

kötelezővé válik a latin nyelv. 9.ab osztályokban bevezetjük a humán-reál képzést. 

Leánykollégium még mindig ideiglenes helyen, a Püspökség által biztosított épületben van. 

Elkezdődnek a tanévben a 300 éves évforduló ünnepségei. Osztályok: 5–10.ab, 11.a, 12.a (8 

évfolyamosok), 11.b (4 évfolyamos) és 9/Ny, 9.c, 11.c, 12.c, 13.c (nyelvi előkészítősök). Az 

osztályok száma így 20, a létszám pedig 616. 



2014/15, folytatódnak a 300 éves évforduló ünnepségei. Iskolapszichológus kezdi meg a 

munkát, 18 új tanárkollégával együtt. Felújítások: napelemek a tetőn, belső világítás 

korszerűsítése, nyílászárók cseréje, szelektív hulladékgyűjtés beindítása. Osztályok: 5–11.ab, 

12.a (8 évfolyamosok), 12.b (utolsó 4 évfolyamos) és 9/Ny, 9.c, 10.c, 12.c, 13.c (nyelvi 

előkészítősök). Az osztályok száma így 21, a létszám pedig 609. 

2015/16, osztályok: 5–12.ab (8 évfolyamosok) és 9/Ny, 9.c, 10.c, 11.c, 13.c (nyelvi 

előkészítősök). Az osztályok száma így 21, a létszám pedig 602. Új igazgatóhelyettes: Szabó-

Pál Tibor (Ivony István és Gutbrod András helyett). 

2016/17, megkezdődnek iskolánk újraindításnak 25. jubileumi tanévének ünnepi eseményei: a 

Veni Sanctén az újraindulásban fontos szerepet játszók (Bartos Ferenc, Jelenits István) 

köszöntötték a diákokat, tanárokat. A Hunyadi László című operára ismét megtelt váci 

piaristákkal az Erkel Színház. A jubileumi bál mellett Migazzi családi napot is tartottunk. 

Bevezettük a tantárgyi vizsgarendszert próba jelleggel. A gimnázium létszáma 612 fő. 60 tanár 

és közel 40 technikai munkatárs segíti az iskolai munkát. 

2017/18, iskolánk új igazgatója Kalász Ákos, aki 7 évig igazgatóhelyettes volt, maga is váci 

piarista öregdiák. A lánykollégium az iskola épületébe költözik, a Migazzi-szárny és több 

tanterem is megújul, több új közösségi tér is létesül az iskolában (beszélgetős sarkok, pingpong 

terasz). Három kiemelt fakultációnk is van: biológia, matematika, történelem. Kiteljesedik a 

vizsgarendszer. Osztályok: 5–12.ab (8 évfolyamosok) és 9/Ny, 9–12.c (nyelvi előkészítősök). 

Az iskolában 21 osztályban 632 diák tanul. Új igazgatóhelyettes: Salamon Ágota. 


