Egy iskola születése
Bevezetés
Az 1930-as években Klotildligeten a Klotild főhercegnő téren
még csak egy épület állt, a Poledna villa (mai orvosi rendelő), a
katolikus templom még nem épült fel. Klotildliget egyik
nyaralójának tulajdonosa az Angolkisasszonyok Öregdiák
Egyesületének elnöke volt. Az új település szinte valamennyi
polgára egy közösséget alkotott, nyugodtan mondhatjuk, hogy
mindenki ismert mindenkit. Vasárnaponként az irgalmas
nővéreknél (a mai szakközépiskola) dr. Janisch Mihály CM atya
(mi csak Vizitátor úrnak szólítottuk) szentmiséjén találkozhattak
az oktatás beindításán fáradozó helybeliek. 1937-ben az
Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete ingatlant
vásárolt Klotildligeten (Béla király utca 72.). Ebben az épületben
1939-től polgári iskolai előkészítő tanfolyam, majd 1941-től
polgári iskola indult. Az új iskolaépület 1941-ben került
felszentelésre. Az 1947/48-as tanévben általános iskolát
működtetett a szerzetesrend. 1948-ban államosították az
intézményt. A szerzetesrend működését 1950-ben betiltották, 1956-ig csak alsó tagozatos általános
iskolaként működött az intézmény.
Előkészület
Az 1983-ban megalakult Piliscsabai „Klotildliget” Községszépítő és Természetvédő Egyesület
visszaszerezte a településrész nevét, így elsőként Piliscsaba-Alsó helyett a vasúti megálló nevében
megjelent Klotildliget.
Megtörtént a rendszerváltás Piliscsabán is. Az új önkormányzati testület tagjainak többsége a
nagyközség két katolikus egyházközségének testületeiből került ki Kasza Péter polgármester
vezetésével. Gyorsan kezdtek peregni az események. Még 1990-ben megalakult a Katolikus Egyetemi
Alapítvány azzal a céllal, hogy Magyarországon
létrehozzon egy Katolikus Egyetemet. Rá egy
évvel 1991-ben megjelent a volt egyházi
ingatlanok kártalanításáról szóló törvény. A
törvény Piliscsabán öt szerzetesrend ingatlanát
érintette, egyet a piliscsabai és négyet a
klotildligeti egyházközség területén. Ezek közé
tartozott a volt Angolkisasszonyok iskolája is.
A
Klotildligeti
Római
Katolikus
Egyházközség plébánosa abban az időben Ft.
Zsolnay Béla atya volt, az „egyházközség világi
elnöki” posztját már hosszú ideje jómagam
láttam el. A kártalanítási törvény megjelenését
követően óriási dilemma elé kerültem. Vagy élére állok a Piliscsabát érintő kártalanítási eljárásoknak, és
újra intézmények sora alakul Klotildligeten és Piliscsabán a nevelés-oktatás-szociális ellátás területén
egész Piliscsaba javára, vagy nem foglalkozom a dologgal, és a kárpótlásokból nem lesz semmi, hiszen
sem az egyházközségek, sem az önkormányzat, sem a szerzetesrendek nem rendelkeztek megfelelő
szakemberekkel. A lelkiismeretem diktálta azt, hogy a lehetőséget kihagyni nem szabad. Közben az
önkormányzati Képviselőtestület Piliscsaba Egyházügyi Tanácsnokává választott. Munkámhoz
feleségemtől minden szakmai-jogi segítséget megkaptam. Béla atyával megvitattuk, hogy mitévők
legyünk iskola-ügyben. Felmerült a kérdés, kell-e egyházi iskola Klotildligeten. Szerintünk igen, de
látva az akkori iskola nevelési és oktatási módszereit, ez felért egy „oktatási rendszerváltással”.
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Háborúra készültünk, ami nem robbant ki (időnként voltak bejelentett, vagy titkos hadüzenetek) és
sietek most megköszönni mindazon személyek – legyenek pártolók, drukkolók, vagy ellenzők –
munkáját, akik az iskola átalakításban részt vettek. Sokat tanultunk egymástól a tisztelet, a megbecsülés,
lemondás, az akarat területén.
Az újrakezdéshez vezető út
Az egyházközség felmérést végzett Klotildligeten,
melynek fő kérdése így hangzott: „Szeretné-e, hogy az
Angolkisasszonyok Szerzetesrendje újra általános iskolát
működtessen a településrészen? A beérkezett válaszok nagy
többsége „igen” volt. Ez megerősített bennünket abban, hogy
jó ügyet szolgálunk. Először meg kellett keresni az
Angolkisasszonyokat.
Ft.
Prochnow
Endre
atya
(Klotildligeten volt nyaralója), aki abban az időben sokat
kisegítette Béla atyát a nyári hónapokban, a budapesti Váci
utca 47. szám alatti templom lelkésze volt, ministránsaként és
mindeneseként (szivattyúszerelés, tetőfedés, stb.) szervezte
meg számomra az első találkozót. Soha nem fogom
elfelejteni, egy reggelen a Klotild Palotában lévő
munkahelyemről átmentem a templomba misét hallgatni
(akkor még az állásommal játszottam ezzel a tettel) és mise
után az Atya az oltár mögötti sekrestyében bemutatott a
sekrestyésnek, aki angolkisasszony nővér volt. A következő
beszélgetés a templomhoz tartozó egyetlen helyiségben
történt, ahol megismerkedtem Bányai Mária IBMV
tartományfőnöknővel, aki az elkövetkező években egy egész
életre szóló példát mutatott nekem emberszeretetből,
alázatból, szerénységből. A további események gyorsan
peregtek egymás után. A tárcaközi bizottsági üléseken Kasza Péter polgármester úrral együtt vettem
részt, majd megszületett a kormányhatározat, miszerint az Angolkisasszonyok Szerzetesrendje
visszakapja volt ingatlanát Klotildligeten, ezen felül a Piliscsabai Önkormányzat pénzbeli kártalanítást
kap (64 millió Ft), hogy az iskola szolgálati lakásaiban élő iskolai tanítókat és tanárokat ki lehessen
költöztetni, és az épületet felújítva a nővérek be tudjanak költözni oda. Így segítette az önkormányzat új
lakáshoz Nyári Istvánt, Marikovszky Gáborné Nanó nénit
(köztiszteletben álló tanítónő, akkor a Hazafias Népfront helyi
elnöke) és Hazafi Jánosnét. Az ügy érdekessége, hogy Hazafiné
a múlt rendszer feltétlen híve volt, dacára annak, hogy
gyerekkorában angolkisasszony iskolában tanult, mellesleg a
Pilisligeti Általános Iskolában négy évig osztályfőnököm volt.
Közben a szerzetesrend és az önkormányzat között részletes
megállapodás született az iskola fokozatos átadásáról, a
zökkenőmentesség érdekében. A volt általános iskola tanári
gárdájából sokan ellenezték az átalakítást, ezért az iskola élére az
önkormányzat a legkritikusabb időben önkormányzati biztost
nevezett ki Csíziné Varga Katalin tanárnő személyében. Az
iskolaszék is újjáalakult. Az oktatásba bekapcsolódtak a nővérek
Wolszky Gizella IBMV nővér vezetésével, aki később rövid
ideig igazgatóhelyettes is volt. Az átmeneti időszak alatt
felújításra került a rendházépület, abban új kápolnát szentelt fel
dr. Takács Nándor OCD székesfehérvári megyéspüspök. Bányai
Mária nővér után Mayer Magdolna nővér vette át a szerzetesrend
vezetését. A rend és az önkormányzat közoktatási megállapodást
kötött egymással. Pest Megye Közgyűlésének jóváhagyásával
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végül az Angolkisasszonyok Szerzetesrendje gimnáziumot is alapított.
A Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, ami egyben a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Gyakorlóiskolája lett, 1995 szeptemberében ünnepélyes tanévnyitó keretében nyitotta meg
kapuit Klotildliget és egész Piliscsaba javára.
Az angolkisasszony nővérek visszatértek községünkbe, hogy fiataljainkat csak a jóra és a szépre
neveljék és oktassák.

Csíky Gábor
főmérnök
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