
50 év
His tó ria és em lé ke zet



Fogarasy At ti la

A vörösvári gim ná zi um tör té ne te

I. Be ve ze tés

1. Az öreg al ma ma ter

2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban tu dó sí tá so mat
a gim ná zi um 40. szü le tés nap já ra ren de zett ün nep ség rõl:

„Ta nul ni kell, sze ret ni kell!” E meg szív le len dõ in te lem mel kö szön töt te egy ko ri ta -
ná ra it, di ák ja it no vem ber 22-én a negy ven éves vörösvári gim ná zi um. Ne mes Nagy Ág -
nes sza vai nem csak a ju bi le u mi ren dez vény so ro zat, ha nem e tel jes négy év ti zed mot -
tó já ul is szol gál hat nak: hi szen az is ko la fel ada ta el sõ sor ban nem az, hogy könyv tár nyi
tu dás anya got suly kol jon a fe jünk be, ha nem hogy meg ta nít son a tu dás ér tõ hasz ná la -
tá ra ma gunk, csa lá dunk, nem ze ti sé günk, nem ze tünk és az em be ri ség szol gá la tá ban,
meg ta nít son az önál ló gon dol ko dás ra, a vi lág új bó li és ál lan dó fel fe de zé sé re, és meg -
ta nít son min ket em ber tár sa ink tisz te le té re, meg be csü lé sé re: „ta nul ni kell ma gya rul és
vi lá gul, ta nul ni kell mind azt, ami ki tá rul, ami vi lá gít, ami jel: ta nul ni kell, sze ret ni kell”.
A vörösvári gim ná zi um nem ze dé ke ket ne velt föl, di á kok szá za it okí tot ta, akik be csü -
let tel meg áll ták he lyü ket fény te len út vesz tõk ben, sor sok lök dö sõ dé sé ben is, és em -
ber sé ges em be rek let tek. Kö zü lük so kan – kö zel 700-an – el jöt tek, hogy kö szönt sék
szü le tés na pos al ma ma te rü ket, ta lál koz has sa nak sze ret ve tisz telt egy ko ri ta ná ra ik kal,
di ák tár sa ik kal és vis  sza idéz zék el múlt szép na pok em lé két. (VÚ 2003. dec.)

Nem tu dom, hogy a 2013 ta va szá ra ter ve zett 50. szü le tés nap ra el jön nek-e kö zel
700-an, mint 10 év vel ez elõtt. Nem tu dom, hogy a fél év szá za dos ju bi le um, „fél cen -
te ná ri um”, ez az iga zán ke rek év for du ló hány ér dek lõ dõt vonz majd a las san-las san jó
öreg al ma ma ter ré ko ro so dó in téz mény fa lai kö zé. Nem tu dom, hogy azok nak, akik
nem lesz nek ve lünk itt az ün nep sé gen – eszé be jut-e egy ál ta lán ez a szü le tés nap, meg -
áll nak-e egy perc re em lé kez ni, nosz tal gi áz ni, el mél ked ni a gim ná zi u mi éve ik rõl, a tár -
sak ról, ta ná rok ról, szto rik ról és ta lán az itt ka pott is me re tek rõl, élet böl cses sé gek rõl,
in tel mek rõl is.

Mind ezt nem tu dom. Egy azon ban biz tos: ez az is ko la az el múlt 10 év ben is tö -
ret le nül fej lõ dött, bõ vült, gya ra po dott. Ez az év ti zed mél tó be te tõ zé se, ki tel je se dé se
volt az elõt te lé võ küz del mes negy ven év nek. Ér de mes szót ej te ni ró la, s kö rül néz ni
eb ben az im po záns épü let ben a Sza bad ság ut ca 21. szám alatt.



Ér de mes és il lõ is ün ne pel ni, be szé de ket tar ta ni, pezs gõt bon ta ni, tor tát szeletel-
ni…

50 év ha tal mas tel je sít mény. Nem évek ben, ha nem éle tek ben és sor sok ban.
Mert ez az 50 év em be ri sor sok ból áll ös  sze. Sok-sok ta nu lás ból, küsz kö dés bõl,

si ker bõl és ku darc ból. És per sze jó kedv bõl. Mert ez min dig is egy jó ked vû is ko la volt.
Mi, akik itt ér tünk meg tu dás ból, vi sel ke dés bõl és er kölcs bõl, itt vál tunk fel nõt té, ta -
nú sít hat juk mind ezt.

1963 szep tem be ré ben csen get tek be az el sõ év fo lyam di ák ja i nak – ak kor még az
ál ta lá nos is ko la (a ko ráb bi pol gá ri is ko la) fa lai kö zött. Az óta fo lya ma tos fej lõ dés, bõ vü -
lés, út ke re sés és ma gá ra ta lá lás jel lem zi ezt az in téz ményt, amely az újabb és újabb
ki hí vá sok ra min dig si ke re sen vá la szolt és „az el jött élet-csa ták kö zött volt min dig hoz -
zánk víg üze ne te”.

Oláh Im re mond ta a 40. év for du lón: „Még ma is cso dá lat ra mél tó in téz mé nyünk
él ni aka rá sa, vég ze tes nek tû nõ zu ha ná sa i ból új ra meg új ra vis  sza té ré se.” 

Bíz zunk ben ne, hogy jó öreg al ma ma te rün ket kö vet ke zõ 50 évé ben is az erõs él -
ni aka rás jel lem zi majd, és zu ha ná sok ból re mél he tõ leg ke ve sebb jut majd ki ne ki, mint
tö ret len fel íve lés bõl, fo lya ma tos fej lõ dés bõl, bõ vü lés bõl, gaz da go dás ból.

Di ák nak len ni jó do log! S ha iga zán szív vel-lé lek kel csi nál ják: ta nár nak szin túgy!
Ta nár nak, aki ne mes, küz dõ, sza bad lel kû di á ko kat ne vel. Így lesz ez 50 év múl va is, a
100. szü le tés na pon? Így lesz! És az ak ko ri szer kesz tõk – akik ta lán még meg sem szü -
let tek – ma gasz tos han gu lat ban fog ják a cen te ná ri u mi év könyv ele jé re be má sol ni Ady
End re el nem nyû he tõ, örök ér vé nyû so ra it: 

S én, vén di ák, szí vem föl eme lem 
S így üd vöz löm a min dig úja kat: 
Föl, föl, fi úk, csak sem mi fé le lem.

Bár zord a harc, meg éri a vi lág, 
Ha az em ber az ma rad, ami volt: 
Ne mes, küz dõ, sza bad lel kû di ák.

2. A his tó ri ai rész elé

A 40. év for du ló ra meg je lent év könyv ben né hány ol da las rö vid ös  sze fog la lót kö zöl -
tünk az is ko la négy év ti zed nyi tör té ne té rõl. Az 50., ke rek év for du ló ra ez út tal egy bõ -
vebb mun ká val ké szül tünk, amely ben az elõz mé nye ket is szám ba ves  szük (a vörösvári
is ko lák tör té ne te, kü lö nös te kin tet tel a pol gá ri és a Vá sár té ri ál ta lá nos is ko lá ra), il let -
ve szót ej tünk a vá ro sunk ban élõ né met nem ze ti ség éle té nek, hely ze té nek, az anya -
nyelv hasz ná la tá nak egyes tör té ne ti vo nat ko zá sa i ról.

Mun kánk azon ban még így sem ad hat tel jes ké pet az is ko la tör té ne té rõl. Itt-ott bi -
zony ta lan sá gok is van nak ben ne, a rom ló em lé ke zet nek okol ha tó an: bár együtt él tünk
ve le, elõ for dul, hogy már sen ki sem em lék szik pon to san ar ra, mi kor kez dõ dött meg
egy-egy át ala kí tás, az épít ke zés egy-egy újabb sza ka sza, mi kor is volt pon to san az



átadás… és ha son lók. Még is, igye kez tünk leg jobb tu dá sunk sze rint ös  sze ál lí ta ni ezt a
his tó ri át, amely nek ké szí té se kor 1982-ig be zá ró lag el sõ sor ban a Vá ro si Könyv tár ban
õr zött köz sé gi kró ni kák ra, 1995-tõl kez dõ dõ en pe dig a he lyi saj tó ban meg je lent tu dó -
sí tá sok ra tá masz kod tunk. (A fel hasz nált iro da lom jegy zé két a tör té ne ti rész vé gén kö -
zöl jük. Az egyes kó dok alap ján – pl.: VÚ 2001. jan. = Vörösvári Új ság 2001. ja nu á ri
szá ma – be le het azo no sí ta ni a szö veg ben is a for rá so kat.)

Mind amel lett so kat me rí tet tünk az is ko la egy ko ri ta ná ra i nak és di ák ja i nak vis  sza -
em lé ke zé se i bõl is. Eze ket kü lön fe je zet ben kö zöl jük (Üze net egy ko ri is ko lám ba).
Ahogy kü lön fe je ze tet szen te lünk is ko lánk azon ko ráb bi igaz ga tó i nak és igaz ga tó he -
lyet te se i nek is, akik más saj nos nin cse nek köz tünk (Pan te on). Az el múlt 50 év tör té -
né se i rõl egy tö mör idõ ren di fel so ro lást is köz lünk (Kro no ló gia).

II. Elõz mé nyek

1. Pilisvörösvár és a né met nem ze ti ség

Pilisvörösvár új ko ri tör té ne té ben meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak a tö rö kök ki ûzé -
se után Né met or szág ból ide te le pí tett föld mû ve sek. Az el sõ te le pe se ket Csáky Lász ló
föl des úr hív ta be Vörösvárra. A kez det ben Sváb föld rõl, majd ké sõbb fõ leg Ba jor or -
szág ból szár ma zó szor gal mas né me tek szí vós mun ká val tet ték is mét kultúrtájjá a tö -
rök ko ri har cok ban pusz tá vá vált te le pü lést és kör nyé két. Sa já tos szo ká sa ik, ha gyo má -
nya ik, di a lek tus ban be szélt nyel vük nagy ér ték, ame lyet a jö võ nek is meg kell õriz ni.

Az el sõ vörösvári né met te le pe sek 1689-ben ér kez tek, és egé szen a XIX-XX. szá -
zad for du ló já ig zárt kö zös ség ben él tek, anya nyel vü ket, gaz dag né pi kul tú rá ju kat, iden -
ti tá su kat tel jes mér ték ben meg õriz ve. A vas út meg épí té sé vel, majd még in kább a kõ -
szén bá nya meg nyi tá sá val a nagy vi lág rést ütött azon ban ezen a zárt kö zös sé gen, új le -
he tõ sé gek, új ha tá sok ér ték az itt élõ em be re ket. A Bá nya te le pen több száz bá nyász
te le pe dett le az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia leg tá vo lab bi sar ka i ból is. Sok fé le nem ze -
ti ség, ná ció élt együtt azon túl a lét szám ban je len tõ sen gya ra po dó te le pü lé sen. Már
nem csak né met szót le he tett hal la ni a fa lu ban, de ma gyart – és töb bek kö zött – hor -
vá tot, szlo vá kot is. Rá adá sul 1907-tõl az is ko lá ban az ok ta tás nyel ve a ma gyar lett, ami
je len tõ sen fel gyor sí tot ta az itt élõ né me tek as  szi mi lá ci ó ját.

Vi téz Fogarasy-Fetter Mi hály ír ja er rõl az idõ szak ról ön élet írá sá ban a kö vet ke zõ -
ket:

Mi kor az el sõ osz tály ba ke rül tem, azt kér dez te anyám: „Na, mein Sohn, wie war
es in der Schule?”  Én büsz kél ked ni akar tam ma gyar tu dá som mal, s így vá la szol tam:
„Sem mi kü lö nös.” Anyám nem szólt egy szót sem, de sze me sar kán kön  nyet lát tam
meg je len ni. Ta lán elõ re lát ta már a né met nem ze ti ség jö võ jét? Mint anya az tán be le -
tö rõ dött az új hely zet be. En nek sú lyát én ak ko ri ban még nem ér tet tem. (FMÖ 22.)

Az 1930-as évek ben gróf Karátsonyi Je nõ fel par cel láz tat ta vörösvári bir to ka it, az itt
ki ala ku ló Karátsonyi-ligeten (a mai Sza bad ság li ge ten) szá mos nem né met szár ma zá sú
csa lád is le te le pe dett, ott hon ala pí tott. Meg vál to zott a te le pü lés szer ke ze te, az itt élõ
né me tek ará nya, s vál toz tak a szo ká sok, ha gyo má nyok, ün ne pek is. (Pl.: ma gyar nyel -



vû szín ját szás, ma gyar min tá ra, ma gya ros ru hák ban meg ren de zett szü re ti mu lat sá gok
stb.) Eb ben köz re ját szott a tri a no ni sokk után fel buz du ló nem ze ti ér zés: a kö zös ma -
gyar ha za sor sa irán ti ag gó dás, a ma gyar nem zet ös  sze tar to zá sá nak erõ sí té se. (Az itt
élõ nem ze ti ség sváb nak, de „ma gyar sváb nak” val lot ta ma gát.)

A má so dik vi lág há bo rú után vál ság ba ke rült, lé té ben ve szé lyez te tet té vált a még
min dig je len tõs több ség ben lé võ és anya nyelv ét vál to zat la nul be szé lõ né met kö zös -
ség: a kol lek tív bün te tés em ber te len el ve alap ján el ké szült a ki te le pí té si lis ta, a
vörösváriakat is el ûz ték vol na szü lõ föld jük rõl. A bá nyá szat azon ban – amely ko ráb ban
köz re ját szott a zárt nyel vi kö zös ség meg bom lá sá ban – ez út tal an nak sze ren csés meg -
ma ra dá sát se gí tet te. Kel lett ugyan is a bá nyá szok mun ká ja az or szág há bo rú utá ni új já -
épí té sé hez, és bár Vörösváron a bá nya 1940-ben be zárt, az ad dig el telt év ti ze dek so -
rán so kan vál tak bá nyá szok ká a he lyi ek kö zül, akik Pilisszentivánon, il let ve a do ro gi
szén me den ce bá nyá i ban dol goz tak to vább. Szük ség volt rá juk. A ki te le pí tés – az az
pon to sab ban a he lyi né me tek el ûzé se, ki to lon co lá sa – ezért el ma radt Vörösváron. Így
az to vább ra is meg ma rad ha tott az egyik leg je len tõ sebb ma gyar or szá gi né met kö zös -
ség nek.

Meg szó lal ni né me tül – a csa lá don kí vül – azon ban to vább ra sem volt ta ná csos egy
ma gyar or szá gi né met nek. Bá nyai-Bra un Jó zsef ír ja ön élet raj zá ban a kö vet ke zõ ket er rõl:

„A há bo rú utá ni leg meg döb ben tõbb él mé nyem az volt, hogy nyil vá nos he lyen
nem volt aján la tos svá bul be szél ni. 1946-ban vagy 47-ben tör tén he tett, ami kor egy -
szer apám mal Pes ten jár tunk. Vil la mos sal men tünk, és én szo kás sze rint svá bul kezd -
tem el ve le be szél get ni a zsú folt vil la mo son. Apám foj tott han gon rám szólt: »Ma gya -
rul be szél jél!« Ak kor nem ér tet tem, mi ért is kell ne kem ma gya rul be szél nem sváb lé -
tem re, de szót fo gad tam.” (BBJ 44.)

Fogarasy-Fetter Mi hály is ha son ló ne ga tív él mé nyét ír ja le a Pilisvörösvár Ma c.
köz éle ti havilap má so dik lap szá má ban:

„1947-ben az ut cá kon, is ko lák ban, a köz ség há zán, or vo si ren de lõk ben meg je len -
tek a pla ká tok Be szél jünk ma gya rul! Így nem cso da, hogy ut cán, bolt ban egy né met
szó sem hang zott el. Ma gam is hal lot tam, hogy két as  szonyt, akik a bu szon né me tül
be szél get tek, fi gyel mez tet tek: Aki ma gyar ke nye ret eszik, az be szél jen ma gya rul!” (PM
1989. aug.)

A há bo rú utá ni év ti ze dek ben a he lyi né met ség el bi zony ta la no dott, egy re ke vés bé
le he tett né met szót hal la ni az ott ho no kon kí vül, az is ko lá ban orosz nyel vet ta nul tak a
né met he lyett, fel erõ sö dött a he lyi né met ség as  szi mi lá ci ó ja.

Az ál ta lá nos is ko lá ban az öt ve nes évek el sõ har ma dá tól kezd ve azu tán is mét meg -
kez dõ dött a né met ok ta tás. 1971-ben már né met ta go za tos osz tály is in dult a gim ná -
zi um ban. A né met nyelv ok ta tá sa és a nem ze ti sé gi ha gyo má nyok ápo lá sa és to vább -
adá sa 1992-ben for du ló pont hoz ér ke zett, ek kor jött lét re a nem ze ti sé gi gim ná zi um,
amely 2006-ban fel vet te Friedrich Schil ler ne vét.

Ma ez a gim ná zi um az észak-du nán tú li né met ség leg je len tõ sebb ok ta tá si in téz mé -
nye, amely nek fenn tar tó ja az Or szá gos Né met Ön kor mány zat. A Schil ler Gim ná zi um
fon tos sze re pet ját szik a né met nyelv és kul tú ra ma gas szin tû ok ta tá sa mel lett a ma -
gyar or szá gi né met ség – így a he lyi sváb kö zös ség – iden ti tá sá nak meg õr zé sé ben és
meg erõ sí té sé ben is.



2. Pilisvörösvár is ko la tör té ne té bõl (1700-as évek - 1932)

Az 1700-as évek ben or szág szer te is ko la mes te rek (ludi magisterek) vé gez ték az
ok ta tást az ele mi is ko lák ban. Az el sõ ok ta tás sal kap cso lat ban fenn ma radt fel jegy zés
sze rint 1713-ban Vörösváron az is ko la mes tert, ta ní tó nõt Streber Te ré zi á nak hív ták. A
ta nu lók lét szám ára vo nat ko zó el sõ adat 1747-bõl szár ma zik: Füller Ádám ta ní tó sá ga
ide jén 160 fiú és 169 lány volt be írat va. Ezek ben az idõk ben a ta ní tó mes te rek az egy -
ház szol gá la tá ban ál lot tak és a ta ní tás mel lett gyak ran a kán to ri és sek res tyé si fel ada -
to kat is el lát ták. (PTN 179.)

A ta ní tás a ne bu lók anya nyel vén folyt, a ta ní tó la ká sá ban. Kez det ben a leg fõbb tan -
tárgy a hit tan volt. Mel let te ol vas ni és ír ni ta nul tak a gye re kek.

Az 1797-ben ki adott Ratio Educationis ál la mi fel ügye let alá he lyez te az is ko lá kat,
majd az 1868. évi nép ok ta tá si tör vény be ve zet te az ál ta lá nos tan kö te le zett sé get, és ki -
mond ta, hogy az is ko lai ok ta tás a te le pü lé sek kö te le zõ fel ada ta. Mind két tör vény vég -
re haj tá sa or szág szer te ne héz ke sen ment, sok éves ké sés sel.

Vörösváron csak 1883-ra szer ve zõ dött meg az ál la mi ele mi is ko la. Eb ben az év -
ben a köz ség meg vá sá rol ta a Blind-féle hos  szú kás pa raszt há zat a Temp lom té ren. En -
nek há rom he lyi sé gé ben ren dez ték be a fiú is ko lát. A lá nyok pe dig a Fõ ut cán lé võ U
ala kú épü let be jár tak. (Ezen a he lyen ma a Völ gyi-fé le ház áll. Az egy ko ri is ko la egy rö -
vid, fenn ma radt épü let szár nyát ma is hasz nál ják.)

1907-ben élet be lé pett az Apponyi-féle is ko la ren de let, és az ok ta tás nyel ve a ma -
gyar lett. Et tõl kezd ve a né me tet csak ide gen nyelv ként le he tett ok tat ni. „Ez volt az az
idõ szak, ami kor a vörösvári gye re ke ket (aki ed dig nem ta nul tak meg ma gya rul)
Tinnyére, Tök re és Esz ter gom ba küld ték, hogy meg ta nul ja nak ma gya rul.” (PTN 181.)

A XX. szá zad ele jén az ál ta lá nos tan kö te le zett ség és a köz ség la kos sá gá nak ug rás -
sze rû nö ve ke dé se mi att újabb és újabb is ko la épü le tek re volt igény.

1911-ben (más ada tok sze rint 1912-ben) épült meg az új, 12 tan ter mes ál la mi ele -
mi fiú is ko la a Temp lom té ren, majd ve le szem ben 1929-ben a le ány is ko la.

Egy 1932-es adat sze rint a két ele mi is ko la ös  sze sen 22 tan te rem mel, igaz ga tói la -
kás sal, 2 ta nács te rem mel és 2 igaz ga tói iro dá val ren del ke zett. (PTN 200.)

3. A pol gá ri is ko la lét re jöt te (1924)

Pilisvörösváron a XX. szá zad ele jén egy re na gyobb igény mu tat ko zott a ma ga sabb
szin tû ok ta tás be ve ze té sé re. A fõ vá ros kö zel sé ge so ká ig meg ol dást je len tett azok szá -
má ra, akik pol gá ri is ko lá ba, majd gim ná zi um ba sze ret tek vol na jár ni. Az 1920-as évek
ele jén azon ban már több mint 150 vörösvári járt Bu da pest re pol gá ri is ko lá ba. 

1924-ben Kralovichné Kullmann Jo lán – aki 1915-ben szer zett ta ná ri dip lo mát a
Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men, majd pá lya kez dõ ként Bu da pes ten ta ní tott –
1924-ben gon dolt egy na gyot, és ma gán  pol gá ri is ko lát nyi tott sa ját Tán csics ut cai há -
zá ban, Pilisvörösváron. A ta nu lók lét szá ma az in du lás évé ben 11 fiú és 10 lány volt.
1927-ben a köz ség kép vi se lõ-tes tü le te is az ala pí tó mel lé állt, és egy han gú lag el ha tá -
roz ta azt, hogy Pilisvörösvárott ál la mi pol gá ri fiú- és le ány is ko la épül jön, an nak el ké -
szül té ig pe dig vál lal ta az is ko la ide ig le nes el he lye zé sét és mû köd te té sét. 1927 szep -



tem be ré ben az is ko la Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Pol gá ri Fiú- és Le ány is ko la né ven kezd te
meg az új tan évet, az ál la mo sí tott is ko la igaz ga tó já vá pe dig az ala pí tó Kralovichné
Kullman Jo lánt ne vez ték ki.

Tör té ne té nek el sõ év ti zed ében az is ko la több ször is új hely re köl tö zött. Mû kö dött
az Új ut cá ban (ma: Dó zsa Gy. u.), a Kí gyó ut cá ban (ma: Pe tõ fi S. u.) és a Pus kin ut ca
8. sz. alat ti épü let ben, míg nem a Vá sár té ren meg épült az új is ko la épü let. (A Pus kin
ut ca 8. azu tán az is ko la cser kész csa pa tá nak szol gált ott ho ná ul.)

Az 1936-37-es tan év ben már 172 fiú és 100 le ány ta nu ló ja volt az is ko lá nak, az is -
ko la ve ze té sét át vet te Mi hók Bé la igaz ga tó, míg Kralovichné Kullman Jo lán be osz tott
ta nár ként dol go zott to vább az in téz mény ben.

A tan tes tü let nek olyan je les tag jai is vol tak, mint Bartalis Já nos ta nár, köl tõ és Pusz -
ta Sán dor káp lán, köl tõ (a cser kész csa pat ve ze tõ je).

Az is ko la tan rend jé ben a ma meg szo kott tan tár gyak mel lett köz gaz da ság tan, ház -
tar tás tan és egész ség tan is sze re pelt. A né met nyel vet he ti há rom órá ban ta ní tot ták
ide gen nyelv ként.

Az is ko lá nak sa ját cser kész csa pa ta, if jú sá gi se gély zõ egye sü le te, va la mint fiú és le -
ány ön kép zõ kö rei, sport kö rei, vö rös ke resz tes cso port jai vol tak. (ÉK 1941-42.)

Az is ko la 1948. évi meg szû né sé ig min den év ben év köny vet adott ki.

1938. de cem ber 5-e nagy nap az is ko la tör té ne té ben. Ezen a na pon ad ták át az új,
kor sze rû, tá gas is ko la épü le tet a Vá sár té ren. 

Mi hók Bé la igaz ga tó így lel ken de zik er rõl az is ko la év könyv ében: 
„Szent Ist ván éve is ko lánk nak is meg hoz ta az olyan na gyon áhí tott örö met: 10 év

A pol gá ri is ko la egy ko ri épü le te a Pus kin ut cá ban



után meg sza ba dul tunk a Pus kin u. 8. alat ti szûk épü let tõl és meg tar tot tuk öröm tõl ra -
gyo gó arc cal be vo nu lá sun kat ab ba az új haj lék ba, mely a mi sze gény sé günk höz szo -
kott sze me ink elõtt a pa lo tá nál is gyö nyö rûbb nek lát szik. Az új épü let tá gas, vi lá gos,
le ve gõs fa lai kö zött csak de rû és nap fény ját szik az ar co kon, csak csen gõ ka ca gás hal-
latszik… itt va ló ban meg ta lál ja a má so dik ott ho nát 320 gyer me künk.” (PTN 209.)

Az új is ko la – amely nek meg épí té sét a he lyi kép vi se lõ tes tü let már egy év ti zed del
ko ráb ban terv be vet te – vé gül Hóman Bá lint kul tusz mi nisz ter se gít sé gé vel ké szül he -
tett el, aki nek nagy szü lei Vörösváron él tek. Egy da ra big itt is járt is ko lá ba. 

Az épü let 175 000 pen gõ költ ség gel épült fel, eh hez Hóman ko moly ös  sze gû ál -
lam se gélyt és ked ve zõ, ka mat men tes köl csönt biz to sí tott a köz ség nek. 

Az is ko la ter ve zõ je és ki vi te le zõ je Schön Má tyás he lyi épí tõ mes ter volt. 
Az épü let ben 8 tan te rem, 2 elõ adó, tor na te rem, fõ zõ kony ha és hi va tal se gé di la kás

ka pott he lyet.
Az új épü le tet ma ga Hóman Bá lint avat ta fel és ad ta át ün ne pé lye sen Lej té nyi Gyõ -

zõ nek, az is ko la újon nan ki ne ve zett igaz ga tó já nak. (A tan tes tü let ében már ott te vé -
keny ke dik ez idõ ben Cson ka Jó zsef is.)

Az ün nep sé gen töb bek kö zött je len vol tak még: dr. Ba ross End re or szág gyû lé si
kép vi se lõ, gróf Karátsonyi-Keglevich Im re föld bir to kos, Fáy Ist ván, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vár me gye fõ is pán ja, dr. Pálházy End re me gyei fõ jegy zõ, Krammer Já nos köz sé -
gi bí ró. Az új is ko lát Svoy La jos me gyés püs pök ál dot ta meg. Az ün nep ség re a köz ség
ap ra ja-nagy ja kí ván csi volt.

Dr. Hóman Bá lint nak a köz ség kép vi se lõ-tes tü le te há lá ból dísz pol gá ri cí met ado -
má nyo zott az is ko la fel épí té sé ben ját szott el évül he tet len sze re pé ért. (PTN 209-215.)

(Az is ko la ava tás örö mé ben még sen ki sem sejt het te, hogy az új épü let ben mind -
ös  sze egy év ti ze dig fog mû köd ni a pol gá ri is ko la, a há bo rú ban bom ba ta lá la tot kap, és
dr. Hóman Bá lint ra is tra gi kus sors vár.)

4. A Vá sár té ri ál ta lá nos is ko la lét re jöt te (1948)

1944-ben mind há rom vörösvári is ko lát ka to nai ala ku la tok száll ták meg, a Vá sár té -
ri is ko lá ban tá bo ri kór ház mû kö dött, a te tõ re nagy vö rös ke resz tes jel zés volt ki té ve.
En nek el le né re 1944. de cem ber 24-én az is ko la bom ba ta lá la tot ka pott, és hasz nál ha -
tat lan ná vált az épü let egyik szár nya.

Ne héz volt új ra kez de ni az ok ta tást. A Vá sár té ri is ko lá ban a há bo rús károk mi att,
a Temp lom té ri két ele mi is ko lá ban pe dig azért, mert ott szov jet ka to nai kór ház mû -
kö dött. 

„Még folyt Bu da pest ost ro ma, ami kor a szov jet ka to nai pa rancs nok ma gá hoz ké -
ret te az ele mi és pol gá ri is ko la igaz ga tó it. Kö zöl te ve lük, hogy szük sé ges nek tart ja a
ta ní tás meg in dí tá sát. 1945 feb ru ár já ban Albel Istvánné és Hi das György kezd ték meg
a Pus kin ut cai óvo da egy he lyi sé gé ben a ta ní tást.” (P25)



A szov jet csa pa tok nyu gat fe lé vo nu lá sa után a köz ség la kói ki ta ka rí tot ták és hely -
re hoz ták az is ko la épü le te ket, és egy re több tan te rem ben kez dõd he tett meg az ok ta -
tás.

1948-ban az ele mi is ko lák ból és a pol gá ri is ko lá ból nyolc osz tá lyos ál ta lá nos is ko -
lák ala kul tak. A Temp lom té ri fiú is ko lá ból ala kult meg az I. sz. Ál ta lá nos Is ko la, Do bó
Kár oly igaz ga tá sá val. A II. sz. Ál ta lá nos Is ko la a volt le ány is ko lá ból jött lét re, az igaz -
ga tó ja Ne mes Ró zsa lett. A Vá sár té ri is ko lá ban jött lét re a III. sz. ál ta lá nos is ko la,
Cson ka Jó zsef ve ze té sé vel.

A Vá sár té ri épü let ben az 1947-1948-as tan év ben a pol gá ri is ko la ki fu tó jel leg gel
a III. sz. Ál ta lá nos Is ko lá val pár hu za mo san mû kö dött. 

A há rom ál ta lá nos is ko lát ha ma ro san egy igaz ga tás alá von ták, a pol gá ri is ko lát
meg szün tet ték, majd min dent új ra át szer vez tek, és a há rom is ko lá ból lét re hoz tak egy
fiú- és egy le ány is ko lát.

A Vá sár té ri épü let ben mû kö dött a fiú is ko la „Ál la mi Ál ta lá nos Fiú is ko la” né ven. A
to váb bi át szer ve zé sek so rán jött lét re: a Vá sár té ren az I-es, a Temp lom té ren a II-es
szá mú Ál ta lá nos Is ko la. Ezek már ko e du kált is ko lák vol tak. A ké sõb bi ek ben a két is ko -
lát hol össze von ták, hol is mét kü lön igaz ga tás alatt mû köd tet ték.

A Vá sár té ri is ko lá ban a há bo rú utá ni át ala ku lá sok után nagy részt a volt pol gá ri is -
ko la ma ga san kép zett ta ná rai ta ní tot tak. Több egye te mi vég zett sé gû pe da gó gus dol go -
zott itt, il let ve volt, aki meg sze rez te a dok to ri cí met is! 

A pol gá ri is ko la Vá sár té ri új épü le té nek ava tá sa, 1938. de cem ber 5-én



III. Öt év ti zed his tó ri á ja

Fe je ze tek a gim ná zi um tör té ne té bõl

1. A gim ná zi um lét re jöt te, a „hõs kor” (1963-1968)

Az 1960-as évek ele jén Ma gyar or szá gon a köz ok ta tás ban el sõd le ges cél ként ha tá -
roz ták meg az érett sé gi zet tek szá má nak nö ve lé sét, és en nek ér de ké ben gim ná zi u mok
erõl te tett üte mû lé te sí té sét. Tá mo gat ták az ál ta lá nos is ko lák gim ná zi um má ala kí tá sát
is. En nek nyo mán szá mos élet kép te len in téz mény jött lét re, és szûnt meg az 1970-es
évek ben.

Pilisvörösváron is ezen ok ta tás po li ti kai kon cep ció szel le mé ben ad tak uta sí tást fel -
sõbb szint rõl a gim ná zi um meg ala kí tá sá ra. Pol gá ri is ko lai múlt ja és ma ga san kép zett
ta ná ra i nak kö szön he tõ en a gim ná zi u mi ta go zat lét re ho zá sá val a Vá sár té ri is ko lát bíz -
ták meg. 

A kró ni ka író Cson ka Jó zsef ezt ír ja er rõl a „Pilisvörösvár 25 éve. 1945-1970” cí mû
köz sé gi kró ni ká ban:

„Pilisvörösvár köz pon ti fek vé se, a ta nu lá si igény ál lan dó nö ve ke dé se szük sé ges sé
tet te egy kö zép is ko la lé te sí té sét. Ed dig ugyan is éven te 40-50 di ák vé gez te kö zép is ko -
lai ta nul má nya it Bu da pes ten. 1963 óta mû kö dik az 1. sz. is ko la ke re té ben a gim ná zi -
um.”

Egy má sik szin tén szûk sza vú be jegy zé sé ben a „Pilisvörösvár tör té ne te 1945-
1965” cí mû kró ni ká ban az a paternalizmus ér he tõ tet ten, ami ak ko ri ban a párt szer vek
és a „nép” kö zöt ti vi szony ra volt jel lem zõ:

„1963-ban köz sé günk ál ta lá nos gim ná zi u mot ka pott. Ide ig le ne sen az I. sz. Ál ta lá -
nos Is ko lá val kö zös igaz ga tás ban, an nak épü le té ben mû kö dik. Re mél jük, hogy a kö ze li
évek ben vég le ges ott hont kap. Az épü let hi á nya je len leg to váb bi fej lõ dé sét aka dá lyoz -
za.” [Ki eme lés: a szerzõ.]

Bo kor Miklósné – a gim ná zi um ké sõb bi igaz ga tó he lyet te se – a kez de tek tõl fog va
részt vett a gim ná zi um lét re ho zá sá ban. Vis  sza em lé ke zé se sze rint ez va ló ban egy hõ si
kor szak volt, hi szen a sem mi bõl kel lett lét re hoz ni és mû köd tet ni egy tel je sen új in téz -
ményt. Ez nem csak a gim ná zi um ban ta ní tó ta ná rok tól, ha nem az is ko la min den egyes
dol go zó já tól rend kí vü li erõ fe szí té se ket és helyt ál lást kö ve telt. En nek az ös  sze fo gás -
nak, lel kes al ko tó mun ká nak kö szön he tõ, hogy más ek kor meg ala kí tott köz sé gi gim ná -
zi u mok kal szem ben a vörösvári is ko la még a fõ vá ros kö zel sé ge, az ot ta ni nagy múl tú
gim ná zi u mok el szí vó ha tá sa el le né re is élet ben ma radt és meg erõ sö dött. [Lásd Bo kor
Miklósné vis  sza em lé ke zé sét. – a szer k.]

A gim ná zi um ál lo má nyá ba ki ne ve zett el sõ négy ta nár Bo kor Miklósné, Bor bély Bé -
la, Csá ká nyi Gyöngy vér és Orbánné Botfalusi Mag dol na volt. Az itt ta ní tó töb bi ta nár
az ál ta lá nos is ko la ál lo má nyá ba tar to zott. 



A gim ná zi u mi osz tá lyok ko e du kál tak vol tak. Csak a test ne ve lés és a po li tech ni ka
tan tárgy ok ta tá sa folyt kü lön cso por tok ban.

Az 1963-as el sõ év fo lyam ra igen nagy volt az ér dek lõ dés, Bo kor Miklósné em lé -
kei sze rint mint egy 150-en je lent kez tek az is ko lá ba. Vé gül két osz tály in dul ha tott. A
két gim ná zi u mi osz tályt a Vá sár té ri épü let el sõ eme le té n he lyez ték el, és fo lya ma to -
san itt, az el sõ eme le ten let tek el he lyez ve a be lé põ osz tá lyok is. Emi att az ál ta lá nos is -
ko lai osz tá lyok egy ré sze a vál tott mû szak el le né re is ki szo rult az épü let bõl. Ne héz
idõ szak volt ez a tan tes tü let és a di á kok szá má ra. [E so rok író ja a 3. és 4. osz tályt Vá -
sár té ri ta nu ló ként a Temp lom té ri is ko lá ban vé gez te el. – a szer zõ.]

1964-ben meg szer vez ték a dol go zók le ve le zõ ok ta tá sát is. (Két osz tály ban ös  sze -
sen 82 fel nõtt kezd te meg gim ná zi u mi ta nul má nya it.)

1967-ben bal la gott el az új gim ná zi um el sõ két vég zõs osz tá lya. A IV. A-ban 30, a
IV. B-ben 27 ta nu ló tett si ke res érett sé gi vizs gát. Akik õket el jut tat ták ed dig, az érett -
sé gi tab ló ké pek ta nú sá ga sze rint: Cson ka Jó zsef igaz ga tó, dr. Rübl Já nos igaz ga tó he -
lyet tes, Bo kor Miklósné, Bor bély Bé la, Bo ros Lászlóné, Brenner Eri ka, Csá ká nyi
Gyöngy vér, Guth Már ton, Guti Eme se, Ko vács Istvánné, Manherz Kár oly, Pa jor Ró bert,
Rupf Já nos, Ta kács Ist ván.

Az el sõ bal la gás 1967-ben



Pilisvörösvár 1968. évi kró ni ká ja rész le te sen is is mer te ti a gim ná zi um tan tes tü le-
t ét az 1967-1968-as tan év ben (ek kor már Bor bély Bé la is igaz ga tó he lyet te si meg bí zást
ka pott):

Igaz ga tó: Cson ka Jó zsef (ma gyar-tör té ne lem sza kos)
He lyet tes ig.:  dr. Rübl Já nos (föld rajz sza kos)

Bor bély Bé la (tör té ne lem sza kos)
Bo kor Miklósné (ma gyar sza kos)
Bo ros Lászlóné (bi o ló gia-ké mia sza kos)
Eördögh Gyuláné (ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos)
Or bán Józsefné (ma gyar-la tin sza kos)
Pa jor Ró bert (orosz sza kos)
Létai Emõ ke (orosz-né met sza kos)
(1968. III. 22-én az NSZK-ba ment férj hez, he lyet te Ta kács Ilo na orosz-né met sza -

kos jött.)
Ta nu ló cso por tok: 4
Ta nu ló lét szám: 138
Fél évi mu lasz tá si át lag: 9 nap
Ta nul má nyi át lag: 3,3
Ki tû nõk és je le sek szá ma: 6

A gim ná zi um el sõ két év ti zed ének tör té ne tét a to váb bi ak ban is fõ leg a köz sé gi kró -
ni kák alap ján kí sé rel jük meg fel idéz ni.

2. A Sza bad ság ut cai új épü let ben (1968)

A gim ná zi u mi ok ta tás ele ve úgy in dult el 1963-ban, hogy az ok ta tás csak ide ig le -
ne sen foly hat a Vá sár té ri épü let ben, mi vel min den ki tisz tá ban volt ve le, hogy az épü -
let túl ki csi ah hoz, hogy az ál ta lá nos is ko lai és a gim ná zi u mi osz tá lyo kat egy aránt ki -
szol gál ja. Ez Cson ka Jó zsef igaz ga tó 1963. évi kró ni ka be li be jegy zé sé bõl is ki tûnt.
[Lásd ott! – a szer zõ.]

Az épít ke zés öt év vel az is ko la ala pí tás után in dul ha tott meg. Az új épü let hely szí -
né ül a volt Karátsonyi ura da lom ma jor sá ga szol gált, ame lyet a II. vi lág há bo rú után a
he lyi té esz vett át. (A Sza bad ság ut ca, Ma jor ut ca, Pe tõ fi Sán dor ut ca és ma gán tel kek
ál tal ha tá rolt te rü let rõl van szó, ahol is tál ló épü le tek és egy bé res ház ál lott. Az is tál ló -
kat ké sõbb el bon tot ták, a bé res ház egy ré sze azon ban ké sõbb is meg ma radt, itt ka -
pott he lyet a ze ne is ko la.)

Az épít ke zés 1967 õszén, 1968 ta va szán in dul ha tott meg. A ren del ke zé sünk re ál -
ló el sõ adat sze rint 1968 már ci u sá ban már ja vá ban dol goz tak az épí tõk: „1968. már -
ci us 26. Jól esõ ér zés néz ni, mint emel ked nek az épü lõ gim ná zi um fa lai min den nap
ma ga sabb ra! Ta lán õs  szel már meg is kez dõd het ben ne a ta ní tás.” (PK 1968.)

Fen ti kró ni ka be jegy zés bõl kö vet ke zik, hogy az épü let ala po zá sa (és fõ leg a te rep -
ren de zés, az ott lé võ ko ráb bi is tál ló épü le tek, si ló stb. el bon tá sa) va ló szí nû leg már az
elõ zõ év nya rán, õszén meg kez dõd he tett. Ezt erõ sí ti meg Bo kor Miklósné vis  sza em lé -
ke zé se is.



Az újabb kró ni ka be jegy zés sze rint 1968 áp ri li sá ban el ké szült az épü let 2. eme le te
és fel húz ták a ké mé nye ket. Má jus vé gén meg kezd ték az új épü let bel sõ va ko lá sát. 

Má jus 9-én „a gim ná zi um KISZ szer ve ze te meg be szél te az év vé gi mun ká kat az
év zá ró tag gyû lé sen. Ezen a tag gyû lé sen osz tot ták be az egyes osz tá lyo kat a gim ná zi -
um új épü le té nek épít ke zé sé hez adan dó tár sa dal mi mun ká ra.”

Jú ni us 25-én „a gim ná zi um fiú és le ány ta nu lói meg kezd ték a gim ná zi um épít ke zé -
sé nél a vál lalt tár sa dal mi mun kát.” A di á kok a nyár fo lya mán két he tes vál tás sal tár sa -
dal mi mun ká ban se gí tet ték az épü let be fe je zé sét. 

Szep tem ber kö ze pé re az épü let át adás elõtt állt, már csak a vég sõ si mí tá sok ma -
rad tak hát ra, és az épü let be ren de zé se. Szep tem ber kö ze pén meg kez dõ dött a bú to rok

és esz kö zök át szál lí tá sa a Vá sár té ri épü let bõl. Ez egy tel jes hó na pon át tar tott. Ok tó -
ber 26-ra vé gül min den ké szen ál lott a meg nyi tás ra. (PK 1968)

A Vá sár té ri is ko la kéz zel írt Kró ni ká já ban az aláb bi be jegy zést ol vas hat juk e je les
nap ról:

„Ok tó ber 26-án el ké szült a gim ná zi um új épü le te. Sok na pig tar tó hur col ko dás
után min den a he lyé re ke rült, és meg kez dõd he tett a ta ní tás. Nagy sze rû do log ilyen ra -
gyo gó an szép, új, mo dern épü let ben ta ní ta ni. A ta nu lók is meg ha tott han gu lat ban vet -
ték bir to kuk ba új ott ho nu kat. A pe da gó gu sok úgy ér zik, ré gi vá gyuk tel je se dett az új
gim ná zi um meg nyi tá sá val.” 

A gim ná zi um új épü le te át adás elõtt 



A „Pilisvörösvár 25 éve. 1945-1970.” c. ös  sze fog la ló mun ka így szá mol be az ese -
mény rõl:

„1968-ban ké szült el a gim ná zi um új épü le te, 9 mil lió fo rin tért. Az épü let mo dern,
a kor sze rû igé nyek nek meg fe le lõ. A hely be li és kör nyék be li köz sé gek gyer me kei vég -
zik itt ta nul má nya i kat. Je len le gi ta nu ló cso port ja i nak szá ma: 10, a ta nu lók lét szá ma:
162.”

No vem ber 4-én üze mel ni kez dett a gim ná zi um kony há ja is.
Az új épü let a hat va nas évek „szo ci a lis ta Bauhaus-stílusában” épült, ha son ló jel le -

gû (vagy in kább jel leg te len) la pos te tõs, pu ri tán is ko la épü le tek tu cat ja it lát ni még ma

is az or szág ban. Az igény te len kül se jû épü let ugyan ak kor két ség kí vül mo dern, össz -
kom for tos és ké nyel mes volt az ál ta lá nos is ko lák épü le te i hez ké pest: köz pon ti fû tés,
ne on vi lá gí tás, szer tá rak, tor na te rem, tá gas öl tö zõk, zu ha nyo zók, an gol vé cé. Ezek leg -
több je a he lyi ál ta lá nos is ko lák szá má ra még hos  szú ide ig csak álom ma radt. (A Temp -
lom Té ri Ál ta lá nos Is ko lá nak csak a rend szer vál tás után épült tor na ter me.)

A gim ná zi um és az ál ta lá nos is ko la az új épü let át adá sa után is még több évig kö -
zös igaz ga tás alatt mû kö dött. A ta ná rok egy ré sze a két épü let kö zött in gá zott. Az ál -
ta lá nos is ko la két nyol ca dik osz tá lya a gim ná zi um épü le té ben ka pott he lyet, en nek kö -
szön he tõ en a fel sõ ta go za ton meg szün tet ték a dél utá ni ta ní tást, míg al só ban to vább -
ra is dél elõtt-dél után fel vált va jár tak a gye re kek is ko lá ba. [E so rok író ja is az új is ko la -
épü let ben jár ta ki a nyol ca di kat. – a szer zõ.]

Az új épü let a Ma jor ut ca fe lõl



Az 1970. évi kró ni ka rész le te sen be szá mol a gim ná zi um és az ál ta lá nos is ko la
hely ze té rõl, sze mé lyi és tár gyi fel tét ele i rõl:

„Igen ne he zen megy a gim ná zi um be is ko lá zá sa, rész ben a de mog rá fi ai hul lám -
völgy, más részt a szak kö zép is ko lák kon ku ren ci á ja mi att. Az is ko la ve ze tés min dent el -
kö vet an nak ér de ké ben, hogy a ta nu lói lét szá mot nö vel je. A ta ná ro kat ki küld te a kör -
nye zõ köz sé gek be, pro pa gan da út ra. A kör nyék ál ta lá nos is ko lai igaz ga tói ré szé re e
cél ból meg be szé lést tar tot tak a gim ná zi um épü le té ben.

A sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kielégítõek. Az itt ta ní tó 10 kö zép is ko lai ta nár kö zül
azon ban a ke vés ta nu ló cso port mi att mind ös  sze há rom nak van meg a tel jes óra szá ma
gim ná zi u mi órák ból, a töb bi ek nek csak az ál ta lá nos is ko lá ba va ló át ta ní tás mel lett biz -
to sít ha tó a tel jes óra szám.

Az ok ta tás egyéb ként kor sze rû, jól fel sze relt, esz té ti ka i lag is ki fo gás ta lan tan ter -
mek ben fo lyik, ka bi net rend szer ben, az az a ta nu lók min den órát más-más tan te rem -
ben hall gat nak meg. Min den szak tan te rem fel van sze rel ve az ok ta tást se gí tõ au di o vi -
zu á lis esz kö zök kel (mag ne to fon, dia ve tí tõ stb.). Két te le ví zi ós ké szü lék is áll a kor sze -
rû ok ta tás szol gá la tá ban.

A gim ná zi um ta go za tos (né met nyelv), ami azt je len ti, hogy a né met nyelv ok ta tá -
sa egy osz tály ban he ti 6 óra, a má sik si ma osz tály he ti 2 órá ja mel lett. Dél után ta nu -
ló szo bai fog lal ko zá sok van nak 80, a kör nyék rõl be já ró ta nu ló ré szé re. A le ve le zõ ta go -
za ton eb ben a tan év ben 78 fel nõtt ta nult, il let ve vizs gá zott. Érett sé gi vizs gát tett 1970-
ben: 34 nap pa li és 10 le ve le zõ ta go za tos ta nu ló.

A nap pa li ta go zat egye tem re, fõ is ko lá ra je lent ke zõ 9 ta nu ló ja kö zül 4 ke rült be
egye tem re, il let ve fõ is ko lá ra.”

A gim ná zi um nak fél év szá za dos tör té nel me alatt szin te mind vé gig meg kel lett küz -
de nie a vörösváriak le ki csiny lõ vé le mé nyé vel. Ezt tük rö zi egy 1971-es kró ni ka be jegy -
zés:

„Mind amel lett, hogy van a köz ség nek sa ját kö zép is ko lá ja (gim ná zi um), sok szü lõ
já rat ja gyer me két a fõ vá ros ba. Saj nos, tart ja ma gát az a ko nok és ha mis szem lé let,
amely a fõ vá ro si is ko lák szín vo na lát mes  sze ma ga sabb nak vé li a hely be li nél. Ez a tény,
a de mog rá fi ai hul lám ne ga tív ha tá sát még in kább nö ve li a gim ná zi um be is ko lá zá sát il -
le tõ en.”

Mind ezek el len sú lyo zá sá ra „az is ko la ve ze tõi és ta ná rai jár ják a kör nye zõ köz sé -
gek ál ta lá nos is ko lá it, pró bál ják a gye re ke ket a gim ná zi um ba va ló je lent ke zés re rá be -
szél ni. A né met ta go za tos ok ta tás saj nos nem je lent túl sá gos vonz erõt. A bu da pes ti
gim ná zi u mok még min dig erõs vonz erõt gya ko rol nak. A ne héz sé gek el le né re még is
43 ta nu ló je lent ke zé si lap ja ér ke zik meg az in téz mény hez. Van re mény ar ra, hogy a
kö vet ke zõ tan év ben két el sõ osz tály in dul jon, az az 6 ta nu ló cso port. Ez an nál is in kább
jó vol na, mert 1971 õszé tõl a gim ná zi um tel je sen önál ló vá vá lik.

A má sik nagy gond az érett sé gi re va ló fel ké szü lés, ta nár nak, di ák nak egy aránt ko -
moly erõ pró ba ez. A ta ná rok ren ge teg ide jü ket ál doz zák fel tan órán kí vü li kor re pe tá -
lá sok ra, hogy a ta nu lók fel ké szí té sét biz to sít sák.” (PK 1971)



3. A gim ná zi um önál ló in téz mén  nyé vá lik, be in dul a né met ta go zat (1971)

„1971 ta va szán na pi rend re ke rült az I. sz. Ál ta lá nos Is ko la le vá lasz tá sa a gim ná zi -
um ról. Az ad dig kö zös igaz ga tás ban mû kö dõ in téz mény új igaz ga tót ka pott.” (PK
1971) [Is mét a már meg szo kott paternalizmus! – a szer zõ.]

1971. jú ni us 19-én tar tot ta meg az ál ta lá nos is ko la és gim ná zi um tan tes tü le te utol -
só együt tes év zá ró ér te kez le tét, ame lyen Cson ka Jó zsef igaz ga tó be szé dé ben be je len -
tet te, hogy „szep tem ber 1-jé tõl kezd ve a két in téz mény kü lön vá lik, a kö zös igaz ga tás
meg szû nik. A Me gyei Mû ve lõ dé si Osz tály Pász tor Mi hályt ne vez te ki új igaz ga tó vá. 

A gim ná zi um ad mi niszt ra tív át adá sa az új igaz ga tó nak még jú ni us hó fo lya mán
meg tör tént, gya kor la ti önál ló ság ra csak szep tem ber ben ke rült sor.” (PK 1971)

Az in téz mény ne ve ek kor tól: Gim ná zi um, Pilisvörösvár.

A szét vá lás sal szá mos prob lé ma to vább ra sem ol dó dott meg: „A tan tes tü le tet nem
le het tel je sen szét vá lasz ta ni, te kint ve, hogy több ta nár nak nincs meg a tel jes óra szá -
ma a gim ná zi um ban. Így az át ta ní tás to vább ra is fenn áll. Ez sem az ál ta lá nos is ko lá -
nak, sem a gim ná zi um nak nem jó. Meg ol dá sa a kö vet ke zõ év ben vár ha tó, ami kor a
gim ná zi um ta nu ló cso port jai nö ve ked nek, re mél he tõ leg. Mind két ál ta lá nos is ko la fõ
prob lé má ja a tan te rem hi ány.” (PK 1971)

A bal la gás elõt ti per cek 1970-ben. Hát tal ne künk Pa jor Ró bert osz tály fõ nök



1971 au gusz tu sá ban az önál ló vá vált gim ná zi um meg tar tot ta tan év nyi tó ér te kez -
le tén, ame lyen „Pász tor Mi hály igaz ga tó is mer tet te el kép ze lé se it a tan év fel ada ta it il -
le tõ en. Az is ko la ve ze tés sze mé lyi leg így ala kult:

Pász tor Mi hály igaz ga tó,
Bor bély Bé la igaz ga tó he lyet tes,
Mirk Ádámné gond nok.
A gim ná zi um ta ná ri lét szá ma 10 fõ.
A ta nu lók lét szá ma: 145 fõ és 85 le ve le zõ hall ga tó.”

Pász tor Mi hály igaz ga tó az ér te kez le ten el mond ta, hogy  bár a két in téz mény el vi -
leg kü lön vált, de gya kor la ti lag még e tan év ben együtt lesz nek az ál ta lá nos is ko la fel sõ
ta go za tá val, il let ve a ta ná ri ka rá val, mi u tán az I. sz. Ál ta lá nos Is ko la épü le té ben az élet -
ve szély mi att nem le het tanítani…” 

A Vá sár té ri is ko lá ban a te tõ hi bá so dott meg, sür gõ sen fö dém cse rét kel lett vég re -
haj ta ni. 

„A ta ní tás nak vi szont et tõl füg get le nül meg kel lett in dul nia 1971 õszén. A gim ná -
zi um igaz ga tó sá ga se gít sé get nyúj tott és át en ged te a két eme le tes épü let egész má so -
dik eme le tét az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za tá nak. A ta ní tás így vál tott mû szak ban, 4
osz tál  lyal dél elõtt, 4 osz tál  lyal dél után meg old ha tó lett a fel sõ ta go zat szá má ra. A gim -
ná zi u mot vi szont hát rá nyo san érin tet te, mert ed dig ki épí tett ka bi net rend sze rû ok ta tá -

„Gaudeamus igitur...”



sát fel kel lett ad nia és vis  sza tér ni az osz tály-tan óra rend szer hez. Az is ko la min den na -
pi éle tét, az ok ta tó mun kát is rend kí vül hát rá nyo san be fo lyá sol ta.” (PK 1971)

Eb ben a tan év ben a gim ná zi um 6 ta nu ló cso port tal mû kö dött, 2 el sõ osz tályt in dí -
tott. [En nek egyi ké nek volt a ta nu ló ja e so rok író ja is. – a szer zõ.]

„A né met ta go za tos jel leg to vább ra is fenn ma radt, az egyik osz tály ban he ti 6 órá -
ban ok tat ják a né met nyel vet, egy re na gyobb nép sze rû ség nek ör vend ta nu lók és szü -
lõk kö ré ben a mû sza ki rajz ok ta tá sa. A gim ná zi um igaz ga tó sá ga ezért el ha tá roz za,
hogy en nek ok ta tá sát az el kö vet ke zen dõ tan év ben ki bõ ví ti. En nek so rán le épí ti a gya -
kor la ti ok ta tás be nem vált pro fil ját, és he lyet te mind két pár hu za mos osz tály ban be -
ve ze ti a mû sza ki rajz ok ta tá sát.

Ter ve zik ugyan ak kor a jö võ tan év tõl kez dõ dõ en gyors- és gép írás ok ta tás be ve ze -
té sét is. Er re, te kint ve, hogy a je lent ke zõ ta nu lók több sé ge le ány, re á lis igény is van. A
prob lé ma in kább a tár gyi fel té te lek meg te rem té sé nek mi ként jé nél adó dik. Re mény van
azon ban ar ra, hogy a fe let tes szer vek kel egyet ér tés ben ez is meg ol dást nyer.

A ta ní tás, te kint ve az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za tá nak je len lét ét, osz tály-tan óra
rend sze rû vé vált, a ka bi net rend szert ide ig le ne sen fel kel lett ad ni. A zsú folt ság ter mé -
sze te sen be ha tá rol ja az ok ta tás mód ját és ered mé nyes sé gét egy aránt, ezért eb ben a
tan év ben nem vár ha tók az elõ zõ évek ered mé nyes sé gi mu ta tói.” (PK 1971)

„A gim ná zi um le ve le zõ es ti ta go za tá ra 1972-ben 55 új el sõ éves fel nõtt irat ko zott
be. Ez zel együtt 95 fel nõtt hall ga tó vég zi a gim ná zi u mot. Sa já tos je len ség, hogy a le -
ve le zõ hall ga tók zö me a fi a ta labb kor osz tály ból ke rül ki, fõ ként 18-25 éves ko rú ak.

A gim ná zi um ban a leg fõbb gond az 1972/73-as tan év ta nu lói lét szá má nak biz to sí -
tá sa volt, az is ko la ve ze tés min dent el kö ve tett an nak ér de ké ben, hogy a be is ko lá zás si -
ker rel jár jon.

Ko moly erõ fe szí tést tet tek an nak ér de ké ben, hogy a gim ná zi u mot von zób bá, meg -
be csül teb bé te gyék a Pi li si-me den ce la kói szá má ra. 

Az 1972 ok tó be ré ben meg tar tott ne ve lé si ér te kez le ten a gim ná zi um igaz ga tó ja is -
mer tet te el kép ze lé se it a jö võ tan év be is ko lá zá sa és ok ta tá si pro fil meg vál toz ta tá sa vo -
nat ko zá sá ban, el mond ta, hogy a né met ta go za tos fenn tar tás mel lett alap-pro fil ként az
ál lam igaz ga tá si ta go zat be ve ze té sé re ke rül het sor, amen  nyi ben a be is ko lá zás az el kép -
ze lé sei sze rint ala kul” – tud hat juk meg az 1972. évi kró ni ká ból.

Az 1973. évi kró ni ká ban ér de kes be jegy zés ol vas ha tó a nem ze ti sé gi nyelv ok ta tá -
sá val kap cso lat ban:

„Ál la munk nem ze ti sé gi po li ti ká ja egy re ki sebb ha tás fok kal ér vé nye sül a köz ség -
ben, ugyan is ami lyen mér ték ben vesz tik el ere de ti anya nyel vü ket, olyan mér ték ben
nem tar ta nak igényt a nem ze ti sé gi kul tú ra mû ve lé sé re.

Jel lem zõ, hogy bár a gim ná zi um ban né met ta go zat mû kö dik, csak a kör nyék ta nu -
ló i val együtt le het né met ta go za tos osz tályt in dí ta ni.

A la kos ság egyéb ként hi va ta los ira tok ban ma gyar anya nyel vû nek tün te ti fel ma gát.
Ez a fo lya mat a fel sza ba du lás óta in dult el, és hogy ez mi lyen je len tõs vál to zást je lent,
csak az tud ja, aki a köz ség zárt, ho mo gén élet for má ját a fel sza ba du lás elõtt is is mer -
te. Az el ma gya ro so dá si fo lya mat év rõl év re nagy mér ték ben nõ, mely nek kö vet kez té -
ben egy re ke ve seb ben be szé lik anya nyel vü ket.”



A Vá sár té ren az iskolafelújítási mun kák az 1973. év ele jé re vég re be fe je zõd tek, és
így a ta ní tás az I. sz. Ál ta lá nos Is ko la épü le té ben meg in dul ha tott. (1975. szep tem ber
1-jé vel azu tán a két ál ta lá nos is ko lát ös  sze von ták.)

A gim ná zi um ve ze té se és ta ná rai nem örül het tek ma ra dék ta la nul az új épü let nek
és az önál ló ság nak, ugyan is a het ve nes évek ben ag gasz tó an le csök kent az in téz mény -
be je lent ke zõk szá ma. Az osz tály lét szám ok ál ta lá ban nem ér ték el a 25 fõt. [E so rok
író ja egy 17 fõs osz tály ba járt. – a szer zõ.] Vi lá gos sá vált, hogy tisz ta pro fil lal to vább
nem le het mû köd tet ni az in téz ményt. 

4. Ál lam igaz ga tá si osz tály in dí tá sa (1973)

Eb ben a hely zet ben men tõ öv ként szol gált, hogy a Pest Me gyei Ta nács fel kért né -
hány is ko lát, hogy kí sér le ti jel leg gel ve zes sék be az ál lam igaz ga tá si is me re tek ok ta tá -
sát, he ti 8 órá ban.

Az ál lam igaz ga tá si ok ta tás meg szer ve zé sé vel Bo kor Miklósnét bíz ta meg az is ko la
ve ze té se. Az ál lam igaz ga tá si osz tály lét re jöt te az õ ér de me. (Er rõl rész le te sen be szél
vissza em lé ke zé sé ben.) 

Az új pro fi lú ok ta tás 1973. szep tem ber 1-jé vel kez dõ dött el a gim ná zi um ban. Az
1973. évi kró ni ka így fog lal ja ös  sze en nek sze mé lyi és tár gyi fel tét ele it:

„Az 1973/74-es tan év re be is ko lá zott ta nu lók ból két pár hu za mos osz tályt in dí tot -

A gim ná zi um le ány ka rá nak fel lé pé se a Kul túr ház ban, az 1970-es évek ele jén



tak. Az egyik né met ta go za tos osz tály, a má sik ál lam igaz ga tá si is me re te ket nyúj tó osz -
tály lett. Ezen osz tály ta nu lói Pest me gye leg kü lön fé lébb köz sé ge i bõl szár maz nak, és
be lõ lük 20 fõ – lá nyok – az is ko la II. eme le tén lé te sí tett kol lé gi um ban ka pott szál lás -
le he tõ sé get. 10 fõ pe dig kül sõ el he lye zés ben (externátus) ré sze sült. Az új ok ta tá si for -
ma be vált és a jö võ ben fo lya ma to san to vább kí ván ják fej lesz te ni.

A gim ná zi um sze mé lyi ál lo má nya (ta ná rok) 1973-ban: 12 fõ.
Is ko la ve ze tés: Pász tor Mi hály igaz ga tó

Bor bély Bé la ált. igazg. h.
Ta kács Ilo na kol lé gi um ve ze tõ, igaz ga tó h.
Ta ná ri kar: 9 fõ
Kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár ként be se gít az I. sz. Ál ta lá nos Is ko la egy ta ná ra és egy utol -

só éves egye te mi hall ga tó.
Az ok ta tás ka bi net rend sze rû. Az egyes tan ter mek fel sze relt sé ge jó nak mond ha tó.
Min den szak tan te rem ren del ke zik a leg szük sé ge sebb au di o vi zu á lis alap esz kö zök -

kel (mag ne to fon, dia ve tí tõ, írás ve tí tõ stb.). 2 db len gyel kes keny film ve võ-film ve tí tõ is
se gí ti az ered mé nyes ok ta tást.

Az 1973-as érett sé gi vizs gák si ke re sen zaj lot tak le, úgy a nap pa li, mint a le ve le zõ
ta go za ton. A nap pa li ta go za ton 40 fõ, az es tin 20 tett érett sé gi vizs gát si ke re sen.

Egye tem re, fõ is ko lá ra 8 fõt vet tek fel. Ered mé nyes az ál lam igaz ga tá si és vi lág né ze -
ti ok ta tás is, ame lyet Bor bély Bé la h. ig. lát el. ”  

1974-ben Bor bély Bé la igaz ga tó he lyet tes tá vo zott az in téz mény bõl és két új ne ve -
lõ ér ke zett. Az igaz ga tó he lyet te si te en dõ ket Ta kács Ilo na vet te át. 

A sze mé lyi ál lo mány ek ko ri ban 13 fõ volt. A vég zõs di á kok kö zül érett sé git tett 40
fõ, az es ti ta go za ton 20 fõ. Fõ is ko lá ra, egye tem re 4 ta nu lót vet tek fel. Ez ak ko ri ban jel -
lem zõ arány volt. 

Az 1976. évi kró ni ká ban újabb ér de kes írás ol vas ha tó a nem ze ti sé gi lét rõl:
„Ér de kes vál to zást mu tat szinte év rõl év re a köz ség la kó i nak nem ze ti sé gi ös  sze té -

te le is. Az ere de ti leg né met aj kú õs la kos ság év rõl év re szem lá to mást ke ve re dik az or -
szág kü lön bö zõ ré sze i rõl jött be te le pül tek kel. A la kos ság ke ve re dé se meg mu tat ko zik
a nyelv át ala ku lás ban is. Év rõl év re na gyobb mér ték ben vo nul vis  sza a né met nyelv, és
ad ja át he lyét a ma gyar nak.

Ez a fo lya mat jel leg ze tes át me ne ti nyel vet szül, amely a ma gyar tól el té rõ hang sú -
lyo zás ban és jel leg ze tes ének lõ hang lej tés ben mu tat ko zik meg. Kü lö nö sen meg mu tat -
ko zik ez a vál to zás je len leg, hi szen rend kí vül sok a köz ség ben le te le pe dett nya ra ló, aki
csak ma gya rul tud, és így szin te spon tá nul ter jesz ti a ma gyar nyel vet.

Az el ma gya ro so dá si fo lya mat év rõl év re nagy mér ték ben nõ, mely nek kö vet kez té -
ben egy re ke ve seb ben be szé lik anya nyel vü ket. Ál la munk át gon dolt nem ze ti sé gi po li -
ti ká ja azon ban gyor san osz lat ja a még meg lé võ bi zal mat lan sá got, és egy re több szü lõ
já rat ja gyer me két né met nyelv ok ta tás ra, amely az ál ta lá nos is ko lá ban és a gim ná zi um -
ban igen ma gas óra szá mot re a li zál.”



5. A köz gaz da sá gi szak kö zép is ko la lét re jöt te (1977)

Az 1977/78-as tan év ben be in dult a köz gaz da sá gi ta go zat, amely sok ta nu lót von -
zott az is ko lá ba. Az in téz mény ne ve et tõl kezd ve: Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak -
kö zép is ko la, Pilisvörösvár.

A pro fil vál tás, az át szer ve zés ter mé sze te sen nem ment kön  nyen, ál do za to kat is
kel lett hoz ni ér te. Mind ezt ne he zí tet te, hogy meg rom lott az igaz ga tó és a ta ná ri kar
kap cso la ta. 1978-ban a Me gyei Ta nács le vál tot ta Pász tor Mi hályt, és Ta kács Ilo nát bíz -
ta meg az in téz mény ve ze té sé vel.

Ta kács Ilo na – aki ko ráb ban, 1974-tõl a he lyet te si te en dõ ket is el lát ta az in téz -
mény ben, s így volt már ta pasz ta la ta az is ko la ve ze tés te rén – is mét mû kö dõ ké pes sé
tet te a szét hul ló fél ben lé võ is ko lát, és meg te rem tet te a nyu godt mun ka fel tét ele it. 

Az õ igaz ga tó sá ga alatt erõ sö dött meg az in téz mény ben a szak kö zép is ko lai kép -
zés. He lyet te sei Bo kor Miklósné és Kotlár Irén vol tak.

A szak kö zép is ko la be vál tot ta a hoz zá fû zött re mé nye ket. Az is ko lá ba je lent ke zõk
szá ma meg nõtt, min den hol fel duz zadt az osz tály lét szám. Is mét biz to sí tott nak lát szott
az is ko la jö võ je. A szak kö zép is ko lát el vég zõk – az is ko lá ból ki ke rül ve is – jól meg áll -
ták a he lyü ket a gaz da sá gi élet ben. 

Tornabemutató az 1970-es évek közepén. Középütt Takács Ilona, baloldalt Hargita Gábor,
jobboldalt Hargita Péter, a mikrofonnál Kiss Géza, a Postás SE tornászcsapatának edzõje



A tan év igen ered mé nyes volt a fel sõok ta tás ba fel vett érett sé gi zet te ket il le tõ en: 10
di ák nyert fel vé telt fõ is ko lá ra, ill. egye tem re. Ez az is ko la tör té ne té ben az ad di gi csú -
csot je len tet te!

Az 1980-as ada tok azon ban is mét je len tõs vis  sza esést je lez nek: 55 vég zõs bõl
mind ös  sze 3-an ta nul tak to vább fõ is ko lán, egye te men.

Az 1981-es kró ni ka így fog lal ja ös  sze az is ko la te vé keny sé gét:
„Az 1980/81-es tan év ben az is ko la le he tõ sé get ka pott ha la dó né met cso port in dí -

tá sá ra, he ti 5 órá ban. Az is ko la a fa kul tá ci ó kat a né met nyelv re, bi o ló gi á ra és az ál lam -
igaz ga tá si is me re tek re épí ti.

A szak kö zép is ko lá ban a köz gaz da sá gi igaz ga tá si ügy vi te li ága zat ban fo lyik az ok -
ta tás.

Az is ko la az egész Pest me gyei te rü let re biz to sít ál lam igaz ga tá si kép zést és igaz -
ga tá si ügy vi te li ok ta tást.

Az el sõ osz tály ba ér ke zõ nyol ca dik osz tály év vé gi át lag osz tály za ta a pilisvörösvári
ta nu lók nál: gim ná zi um ba je lent ke zõ ké 4.1, a szak kö zép is ko lá ba je lent ke zõ ké 3,1 volt.

Az is ko la ren del ke zik egy 50 fõs di ák ott hon nal is. A di ák ott hon az is ko la épü let II.
eme le tén he lyez ke dik el. A di ák ott hon élén 7 ta gú di ák ta nács áll. Két ne ve lõ mû kö dik
a di ák ott hon ban: Biró Józsefné és Láng Mó ni ka ta nár nõk. A ta nul má nyi át lag az is ko -
lá ban 3,6 volt.” (K 1981)

Három volt igazgatónk egy felvételen:
Baloldalt Takács Ilona és Kotlár Irén, a kép jobb szélén Csonka József



Az 1982. évi kró ni ká ban ezt ol vas hat juk:
„A gim ná zi um 1963-tól, te hát ala pí tá sa óta, má so dik ide gen nyelv ként ok tat ja a

né met nyel vet.
A Pest me gyei Párt bi zott ság 1979. évi ha tá ro za ta meg te rem tet te a nem ze ti sé gi

nyelv fa kul ta tív ok ta tá sá nak fel tét ele it a pilisvörösvári gim ná zi um ban is. En nek meg fe -
le lõ en az 1979/80-as tan év tõl kezd ve az is ko la ha la dó né met nyelv órá kat ik tat tan -
rend jé be. A sze mé lyi fel té te lek itt is jók (há rom egye te mi vég zett sé gû pe da gó gus ta -
nít ja a nyel vet), de a tár gyi fel té te lek itt sem kielégítõek.”

Eb ben az év ben be teg szo bát, zu ha nyo zót, tá ro ló he lyi sé ge ket, fo tó la bort, sten cil
szo bát ala kí tott ki az épü let ben.

1984-ben a szak kö zép is ko lai kép zést jól ki egé szí tet te a gép író és gyors író szak is -
ko la be in dí tá sa.

6. Bildungszentrum – a né met nyel vû kül ke res ke del mi
kép zés be ve ze té se (1992/1993)

Az újabb pro fil vál tás oka ez út tal is az volt, hogy is mét csök ken ni kez dett az ér dek -
lõ dés az is ko la iránt. A gim ná zi u mi osz tá lyok lét szá ma húsz fõ alá esett vis  sza. Az új
ne ve lé si prog ram egyik ele me – Pilisvörösvár nem ze ti sé gi ha gyo má nya i ból és a nyelv -
ta nu lás irán ti nö vek võ ér dek lõ dés bõl kö vet ke zõ en – a né met nem ze ti sé gi ok ta tás, a
má sik ele me szo ro san az elõb bi hez kap cso ló dó an a kül ke res ke del mi kép zés be ve ze -
té se volt. Ez utób bi nak Kotlár Irén volt az öt let gaz dá ja, aki fon tos sze re pet ját szott an -
nak meg va ló sí tá sá ban is. Az in téz mény új ok ta tá si mo dell jé nek be ve ze té se az
1992/93-as tan év ben kez dõ dött meg, az el sõ 0. év fo lyam mal. Az in téz mény ne ve ek -
kor lett Né met Nem ze ti sé gi Gim ná zi um és Kül ke res ke del mi Szak kö zép is ko la.

Kotlár Irén 1990-ben vet te át az in téz mény igaz ga tá sát a tá vo zó Ta kács Ilo ná tól.
1990 au gusz tu sá tól 1993 jú ni u sá ig állt az in téz mény élén, igaz ga tó he lyet te sei: dr.
Lieber Mártonné és Ku tas Gyu la, majd Oláh Im re vol tak.  

Az új is ko la ve ze tés új el kép ze lé se ket fo gal ma zott meg a pe da gó gia mun ká ban, cé -
lul tûz te ki az is ko la von zób bá té te lét, a ta nu ló lét szám nö ve lé sét.

A hely ze tet ér té kel ve így fo gal maz tak:
„Be is ko lá zá si gond ja ink a leg sú lyo sab bak, leg alább is a gim ná zi u mi ok ta tást il le tõ -

en. Ne ga tív ten den cia, hogy gim ná zi u munk ba alig akad je lent ke zõ, mert a kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ di á kok szí ve seb ben vá laszt ják a fõ vá ro si jobb ne vû is ko lá kat. Ez zel
pár hu za mo san ál lan dó an nö vek szik vi szont a szak kö zép is ko lá ba je lent ke zõk szá ma. A
je len tan év in dí tá sa kor már ki fe je zet ten jó bi zo nyít ván  nyal je lent ke zõ ket kel lett el uta -
sí ta nunk ke ret hi ány mi att. Tan tes tü le tünk rég óta fog lal ko zik az is ko la re form gon do la -
tá val, de a né met nyelv ok ta tá sá nak hang sú lyo zot tab bá té te lén túl nem jutottunk…”
(D 1991. jan.)

Az új kon cep ció a ba jo kat or vo so lan dó a kö vet ke zõ volt: „…a kö vet ke ze tes fel vé -
te li rend szert kö ve tõ en két pár hu za mos osz tályt in dí tunk azo nos tan tár gyak kal és óra -
szám mal. A kép zés el sõ sza ka sza két évig tart. En nek so rán a ha gyo má nyos gim ná zi -



u mi óra ke ret ki e gé szül gép írá si és le ve le zé si is me re tek el sa já tí tá sá val, gaz da sá gi-tár sa -
dal mi alap fo gal mak ta ní tá sá val és szá mí tás tech ni ka ok ta tá sá val. Kü lön ki emel jük a né -
met nyelv és iro da lom tan tár gyat he ti 6 órá ban, a tör té ne lem ta ní tá sát né met nyel ven,
va la mint az an gol nyelv ta nu lá sá nak le he tõ sé gét.

A má so dik sza kasz a ta nu lók ké pes sé ge, ered mé nyes sé ge és am bí ci ó ja alap ján há -
rom vá lasz tá si le he tõ ség sze rint ala kul hat (há rom osz tály ra bont va):

1. Gim ná zi um: ahol a föld raj zot is né met nyel ven ta nul ják.
2. Igaz ga tá si-ügy vi te li ori en tált szak kö zép is ko la: ahol szak mai tan tárgy ként a köz -

igaz ga tá si is me re te ket, köz gaz da ság tant ma gyar nyel ven ta nul ják.
3. Kül ke res ke del mi ori en tált szak kö zép is ko la: ahol szak mai tan tárgy ként né met

nyel ven kül ke res ke del mi is me re te ket, né met nyel vû gép írást és le ve le zést, ma gyar
nyel ven pe dig köz gaz da ság tant ta nul hat nak.” (D 1991. jan.)

Eköz ben meg tör tént a rend szer vál tás, és a te le pü lé si ön kor mány zat lett az in téz -
mény fenn tar tó ja. A gim ná zi um kap cso la ta kez det tõl fog va nem volt konf lik tus men tes
az újon nan meg ala kult és sze re pét ta nu ló ön kor mány zat tal. A cé lok és el kép ze lé sek
azon ban sze ren csé sen egy be es tek. Az ön kor mány zat egy is ko la cent rum lét re ho zá sát
ter vez te, amely ben a né met nem ze ti sé gi nyelv ok ta tá sá nak alap ve tõ sze re pet szánt.
Te le pü lé si szin ten egy olyan ok ta tá si struk tú rá ban gon dol kod tak, amely az óvo dá tól,
az alap- és kö zép fo kú ok ta tá son át a fel nõtt kép zé sig a nem ze ti sé gi mo dell re épül. 

És ek kor – a le he tõ leg jobb pil la nat ban – ér ke zett a hír ar ról, hogy a Ba jor Sza bad -
ál lam Par la ment je fel aján lott 1 mil lió már kát a ter ve zett is ko la cent rum, kép zé si köz -
pont (Bildungszentrum) fel épí té sé re. E dön tés ben azon túl, hogy már a ko ráb bi évek -
ben is volt ar ról szó, hogy né met se gít ség gel egy né met nem ze ti sé gi is ko la épül jön
Vörösvárott, nyil ván va ló an je len tõs sze re pet ját szot tak egy re erõ sö dõ part ner kap cso -
la ta ink Né met or szág gal. Kü lön ki eme len dõ dr. Bernd Rieder gröbenzelli pol gár mes ter
sze re pe, aki – mai szó val – so kat lob bi zott azért, hogy Pilisvörösvár meg kap ja ezt a tá -
mo ga tást. (Rieder urat ezért 1996-ban Pilisvörösvár dísz pol gá rá vá vá lasz tot ták. Az 1
mil lió már ká ból vé gül is 850 000 már ka ér ke zett meg.)

Botzheim Ist ván ak ko ri pol gár mes ter így em lé ke zik vis  sza az ese mé nyek re:
„Rend szer vál tó pol gár mes ter sé gem el sõ té to va hó nap ja it töl töt tem a zûr za va ros

köz ség há zán, mi kor is a te le fon ban Manherz Kár oly je lent ke zett, aki ak ko ri ban 1989-
1990 kö zött Glatz Fe renc mû ve lõ dé si mi nisz ter mel lett mi nisz ter he lyet tes, majd
1990-tõl köz igaz ga tá si ál lam tit kár a Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um ban. 

Fel hív ta a fi gyel me met, hogy a Ba jor Sza bad ál lam és Ma gyar or szág egy ál lam kö zi
bi zott sá gi jegy zõ köny ve sze rint a Ba jor Sza bad ál lam 1991-es költ ség ve té se 1 mil lió
már kát irá nyoz elõ egy Pilisvörösváron fel épí ten dõ Né met Nem ze ti sé gi Kép zé si Köz -
pont ré szé re. Még a jegy zõ köny vi ki vo na tot is meg küld te. Si et ni kel lett. 

Az ös  szeg le hí vá sá nak fel té te le az volt, hogy a ma gyar fél ugyan ilyen ös  sze gû sa -
ját for rást biz to sít son. Vé gül Andrásfalvi Ber ta lan ak ko ri kul tusz mi nisz ter – akit egy fo -
ga dá son igye kez tem meg kör nyé kez ni az ügy tá mo ga tá sá ra – biz ta tott, ve gyünk részt
egy pá lyá za ton. Azt a fur má nyos meg ol dást ötöl tük ki, hogy a né me tek fe lé a ma gyar
pá lyá zat vár ha tó meg nye ré se volt a sa ját rész, a ma gyar pá lyá zat nál a re mény be li né -
met tá mo ga tást ne vez tük meg sa ját for rás nak. 



Így nyer tünk több mint negy ven mil lió fo rin tot a cél ra, és re kord idõ alatt a ter ve zet ösz -
 szeg ben le za var tuk a be ru há zást.” 

Az ön kor mány zat a be ru há zás ra a ma gyar ál lam tól cél tá mo ga tás út ján 40 mil lió fo -
rin tot ka pott, pá lyá za ti ön rész ként 14 mil lió fo rin tot biz to sí tott. Pilisvörösvár Nagy köz -
ség Kép vi se lõ-tes tü le te 1991. ok tó ber 24-én ho zott ha tá ro za tot a Né met Nem ze ti sé gi
Kép zé si Köz pont fel épí té sé rõl, 183 mil lió fo rin tos össz költ ség gel. 

Az épü let alap kö vét 1992. má jus 2-án he lyez te el dr. Ale xan der Arnot, né met nagy -
kö vet az is ko la ud va rán. Az ün nep sé gen részt vett dr. Manherz Kár oly ál lam tit kár és
Hambuch Gé za, a Ma gyar or szá gi Né me tek Szö vet sé gé nek ve ze tõ je is.

(Az épü let bõ ví tés ter ve it a Pest terv ké szí tet te, a ki vi te le zést a 31. Épí tõ ipa ri Kft. vé -
gez te.)

A be ru há zás I. üte mé ben ké tol da li hoz zá épí tés sel több szak tan te rem mel bõ vült az
épü let, el ké szült a ze ne is ko lai rész az au lá val és a la pos te tõ fö lé ha gyo má nyos te tõ -
szer ke ze tet épí tet tek. A II. ütem ben a ren dez vény te rem ké szült el.

A Bildungszentrum alap kö vé nek le té te le 1992. má jus 2-án. A ké pen bal ol dalt: Botzheim Ist -
ván pol gár mes ter, Ale xan der Arnot né met nagy kö vet, Hambuch Gé za, a Ma gyar or szá gi Né -
me tek Szö vet sé gé nek ve ze tõ je, kö zé pütt Oláh Im re, az is ko la ta ná ra, ké sõb bi igaz ga tó ja,
jobb ol dalt Szauter Ru dolf or szág gyû lé si kép vi se lõ és a pilisvörösvári ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai



Az épít ke zés alatt több né met kül dött ség is járt az in téz mény ben.
1992 szep tem be ré ben dr. Thomas Goppel, a Ba jor Sza bad ál lam eu ró pai ügye kért

fe le lõs mi nisz te re, ok tó ber ben pe dig Hans Zehetmair, a Ba jor Sza bad ál lam kul tusz mi -
nisz te re tett lá to ga tást kül dött ség élén az épü lõ Bildungszentrumban.

1992. jú ni us: el hunyt Bor bély Bé la, a gim ná zi um volt tör té ne lem ta ná ra és igaz ga -
tó he lyet te se

1992. jú li us: el hunyt Cson ka Jó zsef, a gim ná zi um el sõ igaz ga tó ja.

1993. már ci us 14-én Bildungszentrum (Né met Nem ze ti sé gi Kép zé si Köz pont) né -
ven ad ták át és avat ták fel ün ne pé lyes ke re tek kö zött a gim ná zi um ki bõ ví tett, meg újult
és meg szé pült épü let együt tes ét. Az ava tás ra meg hí vott ven dé gek kö zött je len vol tak:
Michael Mihatsch fõ ta ná csos a Ba jor Kul tusz mi nisz té ri um ból, Ale xan der Arnot né met
nagy kö vet, Kál mán At ti la, a Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra,
Szauter Ru dolf or szág gyû lé si kép vi se lõ, Hambuch Gé za, a Ma gyar or szá gi Né me tek
Szö vet sé gé nek ügy ve ze tõ je, va la mint a né met és er dé lyi part ner te le pü lé sek pol gár -
mes te rei, ill. kül dött sé gei.

A Pilisvörösvár Ma c. köz éle ti havilap ak ko ri lap szá ma idéz az il luszt ris ven dé gek
be szé de i bõl.

Ha vas kép a Bildungszentrumról a Sza bad ság ut ca fe lõl



Michael Mihatsch:
„Ma gyar or szá got és Ba jor or szá got sok kö zös do log kapcsolja ös  sze, itt van a Du -

na, amely mind két or szá gon át fo lyik, összekötve a né met nem ze ti sé gi ha gyo má -
nyokat. Nagy öröm mel ta pasz ta lom a ma gyar or szá gi vál to zá so kat. Sze ret ném mind -
nyá ju kat bá to rí ta ni, õriz zék meg op ti miz mu su kat, és hig  gye nek a jö võ ben. Sze ret ném
lát ni a ke le ti né met tar to má nyok ban ezt a bá tor sá got, ame lyet itt Önök ben lá tok. A né -
met nép há lás a ma gyar nép nek, amely a ber li ni fal ból ki tört egy da ra bot. […] Se gí te -
ni aka runk Ma gyar or szág nak, úgy gon do lom, ez a köz pont na gyon jó pél da a se gí tés -
re. Na gyon bol do gok va gyunk, hogy eb ben se gít het tünk.

Ked ves Botzheim Ist ván pol gár mes ter úr! Saj nos a ter ve zett egy mil lió már kát nem
tud tuk át ad ni, de a 850 000 már ka sem kis pénz, és a Ba jor Ál lam szí ve sen ad ta Önök -
nek. Szí ve sen ün ne pe lek Önök kel, pol gár mes ter úr és kép vi se lõ urak, hogy ilyen rö -
vid idõ alatt si ke rült a mun kát be fe jez ni. Gra tu lá lunk a szép in téz mény hez, ahol nem -
csak a vörösváriak, ha nem az egész kör nyék né met jei, ma gyar jai együtt le het nek, éne -
kel het nek, tán col hat nak.”

Hambuch Gé za:
„Úgy vé lem, a mai nap igen fe lejt he tet len nap a vörösváriak szá má ra. Na gyon ke -

vés hely van Ma gyar or szá gon, ahol ilyen szép épü le tet lát ha tunk. Ezért sze ret ném ve -
le tek meg osz ta ni ezt a nagy örö möt. 

Szá mom ra nagy le he tõség volt, hogy vé gig kí sér het tem az épít ke zést a be fe je zé sig.

A ze ne is ko lai szárny a Ma jor ut ca fe lõl



Hisz, tu dod, Botzheim Ist ván, na pok, hó na pok tel tek el, amíg azt hit tük, hogy ez nem
va ló sul meg. De ki tar tás sal, op ti miz mus sal si ke rült ezt az épü le tet meg va ló sí ta ni. Sze -
ret nék kö szö ne tet mon da ni a Ba jor Kor mány nak, a Ba jor Par la ment nek. Ez zel bi zo nyí -
tot ta Ba jor or szág, hogy nem fe lej tet tek el ben nün ket, a mai na pig tá mo gat nak ben nün -
ket.

A mi iden ti tá sun kat így tud juk meg õriz ni, kul tú rán kat ápol ni. […]
Épp ide je, hogy a ma gyar or szá gi né me tek ös  sze szed jék ma gu kat, ös  sze tart sa nak,

hogy mint né met ki sebb ség meg ma rad has sa nak. Na gyon sok függ ma tõ lünk, hogy mi
õriz zük szo ká sa in kat, ha gyo má nya in kat. Ad ja tok a mi ked ves anya nyel vünk nek egy
iga zi ott hont eb ben az épü let ben, le gyen iga zi ott ho na a mi kul tú ránk nak. ”

Kál mán At ti la:
„Meg ka pó volt szá mom ra a né met és a ma gyar him nuszt hal la ni két ének kar elõ -

adá sá ban. Na gyon bí zom ab ban, hogy ez már ter mé sze tes lesz min den ki szá má ra: a
két ének kar nem ab ban fog ve tél ked ni, hogy ki fog né me tül vagy ma gya rul éne kel ni,
ha nem ab ban, ki fog szeb ben éne kel ni. Ha zánk ban több kul tú ra ta lál ko zik, ked ve zõk
a fel té te lek a te het sé ges em be rek ki fej lõ dé sé re. Azt, hogy a Kár pát-me den cé ben tíz nél
több nép él együtt, nem baj nak, ha nem sze ren csé nek kell fel fog ni. Az kel le ne, hogy az
em be rek ne a po li ti ku sok ra fi gyel je nek, akik õket egy más sal szem be akar ják ál lí ta ni,
ha nem a tu dás ra, a mû vé szet re, az egy sze rû em be rek re, akik ba rát koz ni akar nak, egy -
mást meg is mer ni.”

Az ün ne pi be szé dek után Kál mán At ti la ál lam tit kár és a Ba jor Sza bad ál lam kép vi -
se le té ben meg je lent sze mé lyi sé gek át ad ták az épü let kul csát Kotlár Irén igaz ga tó nõ -
nek, aki kö szö ne tét fe jez te ki Pilisvörösvár és a kör nye zõ nem ze ti köz sé gek ne vé ben.
Az igaz ga tó nõ ün ne pi be szé dé ben el mond ta: „A Né met Nem ze ti sé gi Kép zé si Köz pont
fel ada ta nem csak a né met nyelv ta ní tá sa a kör nyék fi a tal sá gá nak, ha nem kul tu rá lis és
mû ve lõ dé si ös  sze tar tó sze re pet is be kell töl te nie. En nek te rü le te a ze ne, a tánc, a szo -
ká sok ápo lá sa és a ha gyo má nyok õr zé se. A vörösvári egye sü le tek ren dez vé nye i nek is
he lyet ad ez a köz pont, kö zü lük a fú vós ze ne kar, a ve gyes kó rus, a tánc kar ok már
messze föl dön hí re sek, re mél jük, hogy e hí res egye sü le tek után pót lá sát is si ke rül majd
meg ol da ni. A kép zé si köz pont szel le mi tar tal má nak gaz dag sá ga ma még nem tá rul hat
fel tel je sen, egy azon ban biz tos, en nek az in téz mény nek a né met nem ze ti sé gi kul tú ra
fon tos köz pont já vá kell vál nia, amely nek ki su gár zá sát érez ni kell nem csak la kó he lyün -
kön, ha nem az or szág ha tá ra in kí vül is.”

Be szé dé nek vé gén kö szö ne tet mon dott az épü let együt tes meg va ló sí tá sá ért, a lel -
kes mun ká ért az ön kor mány za ti tes tü let min den tag já nak, Botzheim Ist ván pol gár mes -
ter nek, Búcsi Sándorné mû sza ki cso port ve ze tõ nek, a 31. Épí tõ Kft. dol go zó i nak, Tóth
De zsõ ter ve zõ nek, Za la Zol tán igaz ga tó nak, Papp And rás és Sza kács Ist ván épí tés ve -
ze tõ nek, va la mint a Gim ná zi um min den dol go zó já nak. (PM 1993. ápr.)

1993-ban az ön kor mány zat pá lyá za tot írt ki az in téz mény igaz ga tá sá ra – si ker te le -
nül. 1993. jú li us 1-jén az ön kor mány zat Oláh Im rét bíz ta meg az in téz mény ve ze té sé -
vel. A kö vet ke zõ év ben az ön kor mány zat is mé tel ten pá lyá za tot írt ki az igaz ga tói ál lás -
ra, ame lyet Oláh Im re nyert meg. (Ki ne ve zé se 1994. jú ni us 1-jé tõl 1999. jú ni us 30-ig



ter je dõ idõ szak ra szólt). Igaz ga tó sá gá nak hat éve alatt az in téz mény tör té ne té nek
egyik leg si ke re sebb kor sza kát él te meg. Az új ok ta tá si mo dell be ve ze té se és a 0. év fo -
lyam be in dí tá sa meg hoz ta a várt ered mé nye ket, az ok ta tás szín vo na la fo lya ma to san
nõtt, a ta nu ló lét szám év rõl év re re kor do kat dön tött, az in téz mény elõ re ug rott a ma -
gyar or szá gi kö zép is ko lák rang so rá ban.

1994 szep tem be ré ben a be ru há zás III. üte me ként át ad ták a gim ná zi um au lá ját és
új fõ be já ra tát a Sza bad ság ut ca fe lé. 

1994. ok tó ber 21-22-én meg em lé kez tek a gim ná zi um ala pí tá sá nak 30. év for du ló -
já ról. (Egy év vel a ke rek év for du ló után.) Ok tó ber 21-én, pén te ken az 1956-os for ra -
da lom és sza bad ság harc nap ja i ra em lé kez tek az is ko la ta nu lói és di ák jai, dél után Nem -

ze ti sé gi Dalostalálkozót ren dez tek. Más nap ke rült sor a ju bi le u mi ün nep ség re. A
„meg ké sett” ün ne pen meg em lé ke zõ be szé det tar tot tak: Ta kács Ilo na volt igaz ga tó, dr.
Manherz Kár oly volt ta nár és dr. Guth Zol tán volt di ák. Meg ha tó pil la na tok vol tak, ami -
kor Bo kor Miklósné, Pa jor Ró bert, Pa jor Róbertné és Ta kács Ilo na, a gim ná zi um haj da -
ni, sze re tett ta ná rai át vet ték „Az is ko la örö kös ta ná ra” ki tün te tõ cím rõl szó ló dísz ok -
le ve le ket. Az ün nep ség után a Pan nó nia Ensemble adott kon cer tet. 

Az au lá ban az ér dek lõ dõk meg te kint het ték Répási Ró za fes tõ mû vész tár la tát. 
Ezen a na pon je lent meg a gim ná zi um új di ák lap ja, a Showder is. (S 1994. dec.)

Az új, Sza bad ság ut cai be já rat



1995-ben foly ta tó dott az épít ke zés a IV. ütem mel, az észa ki épü let szárny ra (kony -
ha, ebéd lõ, könyv tár stb.) va ló rá épí tés sel. Kez det ben több fé le el kép ze lés volt ar ra vo -
nat ko zó an, hogy a maj dan el ké szü lõ 200 m2-es új rész he lyi sé gei mi lyen célt szol gál -
ja nak (tan ter mek, ven dég szo bák, szol gá la ti la kás stb.), vé gül itt ala kí tot ták ki az új kol -
lé gi u mot. (Ezt 1998-ban to vább bõ ví tet ték, be épít ve a könyv tár, a tor na szer tár és az
öl tö zõk fö lött ki ala kí tott, üre sen ál ló te tõ te ret.)

A négy új ütem mel alap ve tõ en meg vál to zott az épü let ki né ze te, össz ké pe, össz ha -
tá sa. A ko ráb bi koc ka épü let egy esz té ti kus, a fa vá zas né met há zak ra em lé kez te tõ, ma -
gas te tõs épü let té vál to zott, ta lá ló an fe jez ve ki a tar ta lom és a for ma egy sé gét.

A Bildungszentrum be ru há zá sá nak el sõ négy üte me ös  sze se 132 mil lió fo rint ba
ke rült.

1996-ban a szülõk és a pedagógusok együttes összefogásával be ve ze tés re ke rült
a hat osz tá lyos gim ná zi u mi kép zés, ami to vább szí ne sí tet te a kép zé sek pa let tá ját és nö -
vel te a ta nu ló lét szá mot. Igaz, a kép zés be ve ze té se csak nagy ne héz sé gek árán va ló sult
meg, ugyan is az utol só pil la nat ban – már a be irat ko zá sok után – de rült ki, hogy a hat -
osz tá lyos gim ná zi um lét re ho zá sá nak jo gi fel tét elei nem voltak adottak. (Pest megye
összes önkormányzatának beleegyezésére lett volna szükség az indításhoz.) Az Ok ta -
tá si Mi nisz té ri um ol dot ta meg vé gül a kér dést, név leg ál ta lá nos is ko lai osz tá lyok ká
nyil vá nít va a 7. és 8. év fo lyam ta nu ló cso port ja it.

1996 de cem be ré ben a gim ná zi um az Amigosoft he lyi in for ma ti kai cég se gít sé gé -
vel – a vörösvári in téz mé nyek kö zül el sõ ként – rá kap cso ló dott az internetre.

1997-ben a gim ná zi um a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem kül sõ gya kor ló he lyé -
vé vált, DSD-nyelv vizs gaközpont lett, és szep tem ber tõl 80 fõ vel új ra in dult a le ve le zõ
ta go zat.

1997 ta va szán-nya rán fel újí tot ták a Ma jor ut cai ré gi épü let rész hom lok za tát.

1998. áp ri lis 3-án Gál Zol tán, az Or szág gyû lés el nö ke, Nikolits Ist ván tár ca nél -
kü li mi nisz ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ és Johannes Giffels né met kö vet sé gi ta ná csos
je len lét ében át adás ra ke rült az új nem ze ti sé gi kol lé gi um az épü let észa ki szár nyá nak
el sõ eme le tén. (Ez zel a tel jes észa ki épü let szárny te tõ te re hasz no sít va lett.) A kö zel
15 mil lió fo rint össz ér té kû be ru há zás je len tõs ré szét a he lyi Né met Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat áll ta.

1998 szep tem be ré ben be in dult a 13. év fo lyam, ki mon dot tan a kül ke res ke de lem -
mel kap cso la tos szak mai tan tár gyak ok ta tá sá ra.

1999 jú ni u sá ban Oláh Im re igaz ga tói man dá tu ma le járt és el tá vo zott az is ko lá ból.
(Oláh Im re hat éven át ve zet te a fo lya ma to san meg úju ló in téz ményt. Ab ban, hogy
nem pá lyáz ta meg új ra az igaz ga tói ál lást, vél he tõ en köz re ját szott a hat osz tá lyos gim -
ná zi um lét re jöt te kö rül ki ala kult fe szült ség és hu za vo na is.) Vá ro sunk ön kor mány za ti



kép vi se lõ-tes tü le te jú li us 26-i ülé sén Oláh Im ré nek „ki emel ke dõ te vé keny sé gé nek el -
is me ré se ként” cím ze tes igaz ga tói cí met ado má nyo zott.

A meg bí zott igaz ga tó jú li us 1-jé tõl Bú za Jánosné lett. Meg bí za tá sa egy év idõ tar -
tam ra szólt. Mun ká ját Kal már Il di kó igaz ga tó he lyet tes (kül ke res ke del mi és nem ze ti sé -
gi ok ta tás) és Wippelhauser Gyuláné gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes se gí tet ték.

Az 1999/2000-es tan év tõl kez dõ dõ en a gim ná zi um épü le té ben mû kö dött a Gá bor
Dé nes Fõ is ko la kon zul tá ci ós köz pont ja. A kon zul tá ci ós köz pont a mér nök in for ma ti -
kus és a gaz da sá gi in for ma ti kus kép zés nek adott he lyet. A gim ná zi um tan tes tü le té bõl
töb ben be kap cso lód tak a kép zés be. Ettõl az évtõl lett az intézmény ECDL-vizs-
gaközpont.

2000 áp ri li sá ban mil len ni u mi di ák na pot ren de zett a gim ná zi um az ál lam ala pí tás
1000. év for du ló já nak tisz te le té re.

A kollégium társalgójában 



7. Wirtschaftsgymnasium (2000)

2000. jú li us 1-jé tõl dr. Guth Zol tán áll a gim ná zi um élén. Az öt év idõ tar tam ra ki -
ne ve zett új igaz ga tó rög tön meg kezd te pá lyá za tá ban fog lalt el kép ze lé se i nek meg va ló -
sí tá sát. A nem ze ti sé gi kép zés hang sú lyos sá ga mel lett az ed di gi ek nél na gyobb sze re -
pet szánt a szak kép zés nek. Az ok ta tan dó szak má kat ru gal ma san, a ke res let min den -
ko ri igé nye i hez iga zít va kí ván ta ki je löl ni. En nek szel le mé ben az Ön kor mány zat mó do -
sí tot ta az ala pí tó ok ira tot, a kül ke res ke del mi ügy in té zõ mel lett nyolc to váb bi szak mát
fel so rol va. Az új igaz ga tó a Vörösvári Új ság nak adott el sõ in ter jú já ban el mond ta, hogy
foly tat va az elõ dei ál tal meg kez dett fej lesz tõ mun kát, meg kez dik a Ze ne is ko la fe let ti
be épí tet len te tõ tér ben a kül ke res ke del mi ok ta tás hoz szük sé ges tan iro da ki ala kí tá sát.
Eh hez je len tõs ös  sze get, 7,2 mil lió fo rin tot nyert a gim ná zi um a Pest Me gyei Mun ka -
ügyi Köz pont pá lyá za tán.

Az igaz ga tó úr hang sú lyoz ta a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té sé nek fon tos -
sá gát. Ki fej tet te, hogy sze ret ne tar tal mat  vin ni a „Bildungszentrum”-ba, hogy az ne
csak egy név le gyen. Ezért az ed di gi nél je len tõ sebb kul tú ra köz ve tí tõ sze re pet szán az
in téz mény nek, és eb ben ter mé szet sze rû leg a né met nem ze ti sé gi kul tú ra, a ha gyo -
mány õr zés is nagy hang súlyt kap. (VÚ 2000. júl.)

2000 nya rán fel újí tot ták a tor ma ter mi rész vi zes blokk ját és öl tö zõ it. (A költ sé ge -
ket a Gá bor Dé nes Fõ is ko la ál tal fi ze tett bér le ti díj ból fe dez ték.)

2000 de cem be ré tõl a gim ná zi um új ne ve Né met Nem ze ti sé gi Gim ná zi um és Köz -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko la lett. Né met el ne ve zé se: Ungarndeutsches Wirtschaftsgym-
nasium Werischwar. Az in téz mény mó do sí tott Ala pí tó ok ira ta az 1993 óta ok ta tott kül -
ke res ke del mi ügy in té zõ mel lett 8 új szak mát so rol fel. Ezek túl nyo mó több sé ge köz -
gaz da sá gi ala po zott sá got fel té te lez. Így a kö vet ke zõ ügy in té zõi szak mák: szál lít má nyo -
zá si, szám vi te li, ke res ke del mi vál lal ko zá si, vám-, mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ. Sze -
re pel to váb bá a lis tán az eu ró pai üz le ti as  szisz tens, va la mint a szá mí tás tech ni kai szoft -
ver üze mel te tõ is. (VÚ 2001. jan.)

2001 ta va szán az ön kor mány zat az igaz ga tó ké ré sé re pá lyá za tot adott be az Ok -
ta tá si Mi nisz té ri um hoz az épü let bõ ví té sé re. (A pá lyá za tot az is ko la ve ze té se ké szí tet -
te el, elõ te remt ve a 10 % ön részt.) Az el kép ze lé sek kö zött sze re pelt tor na csar nok épí -
té se, a fõ épü let te tõ té ré nek be épí té se és a kony ha bõ ví té se – ös  sze sen 240 mil lió fo -
rin tos vég ös  szeg gel. A pá lyá zat si ker te le nül vég zõ dött. A kö vet ke zõ év ben az ön kor -
mány zat új ra be ad ta a pá lyá za tot, új fent ered mény te le nül.

2001. már ci us 13-14-én Fa ra gó Tí mea és Szeitz Te o dó ra ta nár nõ kez de mé nye zé -
sé re meg ren de zés re ke rült az el sõ „24 órás ma gyar óra”. Az is ko la di ák jai és ta ná rai
egy tel jes na pot bent töl töt tek az épü let ben kü lön fé le elõ adá so kon, kon cer te ken, ve -
tél ke dõ kön, rend ha gyó órá kon, író-ol va só ta lál ko zón, iro dal mi be szél ge té se ken el tölt -
ve igen hasz no san az idõt. A kö vet ke zõ évek so rán a nagy si ker re va ló te kin tet tel több
al ka lom mal is meg ren dez ték a már ci us 15-i ün nep nap hoz kö tõd ve az egy na pos ma -
gyar órát.



2001. ok tó ber 27-én át ad ták az épü let új szár nyá nak te tõ te ré ben a tan iro dát. „A
pá lyá za ti pénz bõl, a vál lal ko zó szü lõk Szak kép zé si Alap ba be fi ze tett ös  sze ge i bõl és az
Oszt rák Nagy kö vet ség Kul tu rá lis at ta sé ja ál tal fel aján lott 500 DM-nak meg fe le lõ ösz -
 szeg bõl lét re ho zott, min den szük sé ges esz köz zel fel sze relt te rem ben, há rom mun ka -
ál lo má son és egy tit kár sá gon szi mu lál hat nak a gaz da sá gi élet ben vég be me nõ szám vi -
te li, hu mán po li ti kai, pénz ügyi, mar ke ting és tit kár sá gi fel ada to kat a ta nu lók. A gye re -
kek szí ve sen dol goz nak itt, és örül nek, hogy az új tan iro da ki vált ja a kü lön bö zõ cé gek -
nél vég zett, amúgy sem iga zán ha té kony nyá ri szak mai gya kor la tot” – tu dó sí tott az
ese mény rõl a Vörösvári Új ság. (VÚ 2001. nov.)

A gya kor la ti kép zést Nick Jánosné ve zet te. A tan iro dai kép zés ered mé nyes sé gét bi -
zo nyí tot ta, hogy a 13. év fo lya mo sok a kö vet ke zõ két év ben igen si ke re sen sze re pel tek
nem zet kö zi ver se nye ken: az Országos Tanirodai Versenyen és az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen, amely külkereskedelmi ismeretekbõl, német nyelven zajlott.

2001. de cem ber 4-én Oláh Im re cím ze tes igaz ga tó Arany Já nos Pe da gó gi ai Díj ban
ré sze sült a gim ná zi um ban vég zett „ki ma gas ló ve ze tõi, kö zös sé gi, ha gyo mány õr zõ és
fá rad ha tat lan ne ve lõ-ok ta tó mun ká ja el is me ré se ként”.

2003-ban az ön kor mány zat har ma dik al ka lom mal vett részt az Ok ta tá si Mi nisz té -
ri um Kis tér sé gi Fej lesz tés Cél tá mo ga tás el ne ve zé sû pá lyá za tán.

A taniroda



2003 áp ri li sá ban a vá ros kép vi se lõ-tes tü le te né mi hu za vo na után jó vá hagy ta a
Köz gaz da sá gi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem mel kö tött akkreditációs szer zõ dést gaz dál -
ko dá si me ne dzser-as  szisz tens fel sõ fo kú szak kép zés re, a várt lét számkeret azon ban
nem valósult meg, és a kép zést nem si ke rült el in dí ta ni. Az in téz mény ala pí tó ok ira tá -
ba ugyan ek kor is mét be ke rült a 0. év fo lyam in dí tá sa is.

Az új tan év ben el in dult – az elõ zõ tan év ben ki me nõ rend szer ben meg szûnt le ve -
le zõ ta go zat he lyett – a na gyobb óra szá mot biz to sí tó es ti ta go zat. A kép zés re 80-an je -
lent kez tek. Egyi de jû leg OKJ-képzés is in dult az in téz mény ben, iro da ve ze tõi sza kon, 22
je lent ke zõ vel.

2003 nya rán a gim ná zi um kony há ját a HACCP szab vá nyok nak meg fe le lõ en me le -
gí tõ kony há vá ala kí tot ta át a köz ét kez te tést szep tem ber 1-jé tõl el lá tó Sodexho Ma gyar -
or szág Kft.

Szep tem ber el sõ nap ja i ra vált bi zo nyos sá az ör ven de tes hír, hogy az ön kor mány -
zat 317 mil lió fo rin tot nyert az épü let bõ ví té sé re az Ok ta tá si Mi nisz té ri um kis tér sé gi
pá lyá za tán. A nyer tes pá lyá zat "A" va ri án sa 353 mil lió fo rint be ru há zá si költ ség meg je -
lö lé sé vel a kö vet ke zõ ket tar tal maz ta: 

– a te tõ tér ben elõ adó te rem, nyel vi la bor, két tan te rem, két cso port szo ba, két szer -
tár és vi zes blokk ki ala kí tá sát;

A ter ve zett bõ ví té sek



– 26x15 mé te res tor na te rem fel épí té sét, ame lyet a ké sõb bi ek so rán észa ki irány -
ban két ugyan ek ko ra rés  szel meg told va akár tor na csar nok ká is le het bõ ví te ni;

– 32 fõs fiú kol lé gi um épí té sét (a tor na te rem szo ci á lis he lyi sé gei fö lé) tár sal gó val,
ta nu ló szo bák kal, ta ná ri-, ven dég- és be teg szo bá val, vi zes blok kal; 

– a kony ha kor sze rû sí té sét és az 50 fõs ebéd lõ 150 fõs re bõ ví té sét. 
Az "A" va ri áns cím zett tá mo ga tá si igé nye 317,7 mil lió fo rint, a pá lyá za ti ön rész (sa -

ját erõ for rás) 35,3 mil lió fo rint volt. A pá lyá za ti ön részt tel jes egé szé ben a gim ná zi um
áll ta. 

Az in téz mény az is ko la bõ ví tés re a Né met Bel ügy mi nisz té ri um tól 13 mil lió Ft-ot,
Gröbenzell ön kor mány za tá tól: 7 mil lió Ft-ot ka pott. A ma ra dék ös  sze get sa ját be vé te -
le i bõl pó tol ta ki.

A pá lyá za tot két vál to zat ban kel lett be nyúj ta ni. A "B" va ri áns 436 mil lió fo rint be -
ru há zá si költ sé get je löl meg, a cél tá mo ga tá si igény 392,4 mil lió fo rint, a sa ját erõ for -
rás 43,6 mil lió fo rint. Ez a vál to zat a há rom ré szes tor na csar nok má so dik ré szé nek
meg épí té sét is tar tal maz ta. A vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te a "B" va ri ánst tá mo gat ta.

Az Ön kor mány zat vé gül azon ban az "A" va ri áns alap ján nyer te el az ál la mi cél tá -
mo ga tást. Ez ugyan 75 mil lió fo rint tal ke ve sebb, de így is olyan je len tõs ös  szeg, amely -
re még nem volt pél da az Ön kor mány zat ad di gi tör té ne té ben. Az épü let bõ ví té sé vel
nem csak a gim ná zi um, de az egész vá ros gaz da go dott. Az új he lyi sé gek be ren de zé sét
a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 20 mil lió fo rint tal, a Hermann-Niermann-
Stiftung 14 mil lió fo rint tal tá mo gat ta. (VÚ 2003. szept.)

Az épü let ma kett je a ter ve zett bõ ví té sek kel a 40. év for du lón



2003 no vem be ré ben há rom na pos ren dez vény so ro zat tal ün ne pel te meg a gim ná -
zi um fenn ál lá sá nak 40. és a nem ze ti sé gi ok ta tás be ve ze té sé nek 10. év for du ló ját. 

Az ün ne pi ren dez vény so ro zat no vem ber 20-án, a nem ze ti sé gi nap pal vet te kez de -
tét. A más na pi di ák na pon a ta ná rok rend ha gyó órá kat tar tot tak, és ek kor ke rült sor a
Bleyer Ja kab-em lék ver seny re.

A köz pon ti ün nep ség no vem ber 22-én dél után há rom óra kor kez dõ dött az is ko la -
tör té ne ti fo tó ki ál lí tás meg nyi tá sá val, majd nosz tal gia órák kö vet kez tek. Órát tar tott:
Bo kor Miklósné, Bor bély Lász ló, Bú za Jánosné, Ku tas Gyu la, Lendvai Istvánné, dr.
Lieber Mártonné, Pa jor Ró bert, Pa jor Róbertné.

Az ün ne pi mû sor ban fer ge te ges si kert ara tott a gim ná zi um egy ko ri ének ka rá nak
rög tön zött kon cert je Lendvai Istvánné ve ze té sé vel. 

Az ün nep sé gen be szé det mon dott Sza bó Vil mos, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ki sebb -
sé ge kért fe le lõs ál lam tit ká ra, Grószné Krupp Er zsé bet pol gár mes ter és dr. Guth Zol -
tán, a gim ná zi um igaz ga tó ja.

Sza bó Vil mos ál lam tit kár el is me ré sét fe jez te ki a ju bi lá ló in téz mény ben fo lyó ok -
ta tá si mun ká ért. „Az is ko la tö rek vé se, hogy szer ve ze ti leg és gaz da sá gi lag is a né met
kö zös ség hez tar toz zon, tel jes mér ték ben ta lál ko zik a je len le gi kor mány ki sebb sé gi po -
li ti kai el kép ze lé se i vel” – hang sú lyoz ta az ál lam tit kár úr.

Grószné Krupp Er zsé bet pol gár mes ter ki emel te az in téz mény re gi o ná lis jel le gét,
amely a vá ros sá vá lás fo lya ma tá ban is fon tos sze re pet ját szott. El is me rés sel szólt a
kép zést el in dí tó, ma ga san kép zett, lel kes pe da gó gus gár dá ról, és ar ról, hogy az is ko la
az el múlt 40 év alatt is fo lya ma to san fej lõ dött, gya ra po dott és sok ezer di ák nak je len -
tet te és je len ti azt az al ma ma tert, amely nek szel le mi sé ge egész éle tük re ki hat.

Dr. Guth Zol tán igaz ga tó né met nyel ven el mon dott be szé dé ben hang sú lyoz ta,
hogy az is ko la fon tos fel ada ta ápol ni a ma gyar or szá gi né me tek kul tu rá lis örök sé gét és
erõ sí te ni a ki sebb sé gi azo nos ság tu da tot. Az is ko la cél ja, hogy a né met kul tú ra és a
szak kép zés ér té ke it köz ve tít se a né met ki sebb ség és a ma gyar több ség fe lé. Kö szö ne -
tet mon dott mind azok nak, akik eb ben az is ko lá ban és ezért az is ko lá ért dol goz tak és
dol goz nak. 

Az ün nep ség vé gén az igaz ga tó úr em lék pla ket te ket adott át az is ko la egy ko ri igaz -
ga tó i nak, va la mint azon ta ná ra i nak és dol go zó i nak, akik leg alább húsz éven át áll tak
az in téz mény al kal ma zá sá ban. (VÚ 2003. dec.)

Az év for du ló ra je lent meg az is ko la ju bi le u mi év köny ve, amely az is ko la négy év -
ti ze des tör té ne té nek rö vid ös  sze fog la lá sa mel lett tisz te leg ko ráb bi igaz ga tói elõtt, és
szá mos vis  sza em lé ke zést kö zöl a kez de ti idõk bõl. Hang sú lyoz za az egy év ti zed del ko -
ráb ban meg in dult nem ze ti sé gi ok ta tás je len tõ sé gét, be pil lan tást en ged az is ko la min -
den nap ja i ba és ün ne pe i be, és vá zol ja a jö võ el kép ze lé se it, így töb bek kö zött szól a ter -
ve zett épü let bõ ví tés rõl is. Az év köny vet Fogarasy At ti la szer kesz tet te.

2004 ta va szán meg kez dõd tek a gim ná zi um bõ ví té si mun ká la tai a Ma jor ut cai épü -
let te tõ te ré nek be épí té sé vel. A tan év zá ró után az épí tõk hoz zá fog tak a tor na te rem ala -
po zá sá nak is. 

Is ko la kez dés re el ké szül tek az ebéd lõ át épí té sé vel. A 160 m2-esre bõ vült he lyi ség -
ben azon túl egy szer re akár 150 di ák ét ke zé sét is meg le he tett ol da ni. Szep tem ber kö -
ze pé re el ké szült a te tõ tér. A kö zel 500 m2-es újon nan ki ala kí tott épü let rész ben egy



elõ adó te rem, két tan te rem, egy nyel vi tan te rem egy cso port szo ba és mel lék he lyi sé gek
kap tak he lyet. 

No vem ber hó nap ra az épí tõk be fe jez ték a kol lé gi um kül sõ va ko lá sát, s
szerkezetkészen állt már a tor na te rem is. A hir te len be állt té li idõ já rás vi szont je len tõ -
sen meg ne he zí tet te a to váb bi mun ká kat. A no vem ber 19-i szél vi har le tép te az áll vány -
zat ról a vé dõ fó li át, lé cek, desz kák röp köd tek a le ve gõ ben. Hi deg re for dult az idõ, más -
nap már a hó is el eredt.

De cem ber ben a ki vi te le zõ lé nye gé ben még is be tud ta fe jez ni a kin ti mun ká la to -
kat, már csak a te rep ren de zé si mun kák ma rad tak hát ra.

Az épü le ten be lül ek kor azon ban még jó né hány te en dõ akadt, így pél dá ul az új
tor na te rem alj za tá nak el ké szí té se is. (VÚ 2004. aug.-dec.)

2004. jú li us 1-jé tõl hos  szas elõ ké szí tés után az in téz mény fenn tar tó ja a Ma gyar -
or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za ta lett. A fenn tar tó vál tás sok kal ked ve zõbb
fi nan szí ro zá si fel té te le ket biz to sí tott az is ko la szá má ra és az ad di gi fenn tar tó vörösvári
ön kor mány zat szá má ra is je len tõs meg ta ka rí tás sal járt. 

A fenn tar tó vál tás ról így nyi lat ko zott dr. Guth Zol tán igaz ga tó a Vörösvári Új ság -
nak: „Az is ko la to vább ra is a vá ros tu laj do ná ban ma rad, de a fenn tar tás mi ni mum tíz
év re át ke rült a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za tá hoz, amely az Ok -

Az épü lõ tor na csar nok 2004 no vem be ré ben



ta tá si Mi nisz té ri um mal kö tött szer zõ dés ér tel mé ben 100%-os fi nan szí ro zást biz to sít -
évi több tíz mil lió fo rint tal te her men te sít ve a vá ros gaz dál ko dá sát. Az ön kor mány zat
egy kö zel fél mil li árd fo rint tal fel újí tott és gaz da go dott in téz ményt vesz át. Bár át ke rül -
tünk az or szá gos ön kor mány zat fenn tar tá sá ba, úgy gon dol juk, hogy vá ro sunk és né -
met ki sebb sé günk ér de ké ben töb bet te he tünk így. Mind an  nyi unk si ke re ez, örül jünk
együtt!”

2004. szep tem ber 7-én, 92 éves ko rá ban el hunyt dr. Rübl Já nos, a Vá sár té ri ál ta -
lá nos is ko la és a gim ná zi um egy ko ri ta ná ra és igaz ga tó he lyet te se. 

A 2004-2005-ös tan év ben az im má ron az Or szá gos Né met Ön kor mány zat fenn -
tar tá sá ban mû kö dõ in téz mény ben ös  sze sen 496 di ák kezd te meg ta nul má nya it. Az ok -
tó be ri sta tisz ti ka sze rint a nap pa li ta go za ton 408-an, az es ti ta go za ton 88-an ta nul tak.
Az is ko lá nak 11 gim ná zi u mi, 5 szak kö zép is ko lai és 3 es ti ta go za tos osz tá lya mû kö -
dött. A kol lé gi um ban 33-an lak tak.

Új kép zé si for ma ként ve zet ték be a nyel vi elõ ké szí tõ osz tályt (ko ráb ban 0. év fo -
lyam nak ne vez ték). En nek be ve ze té sé re azért volt szük ség, mert az is ko lá ba je lent ke -
zet tek egy ré szé nek nyelv tu dá sa nem volt ele gen dõ a két nyel vû kép zés hez. A nyel vi
elõ ké szí tõ osz tály ban 24 ta nu ló sa já tí tot ta el a né met nyel vet. 

A 13. év fo lya mon ide gen for gal mi ügy in té zõ, va la mint mar ke ting- és rek lám ügy in -
té zõ kép zés folyt, mind a ket tõ két nyel ven. 

Új fog lal ko zás volt a ta nu lás mód szer tan, me lyet a 7-10. év fo lya mon ve zet tek be,
töm bö sít ve. Az is ko la pe da gó gi ai mun ká já ban hang sú lyo zott sze re pet ka pott a mi nõ -
ség irá nyí tá si prog ram meg va ló sí tá sa. En nek két kulcs fo lya ma ta a nem ze ti sé gi lét re va -
ló fel ké szí tés és a szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té se. (VÚ 2004. okt.)

2006. jú li us 7-én, éle té nek 64. évé ben vá rat la nul el hunyt Oláh Im re cím ze tes igaz -
ga tó.

8. Friedrich Schiller Gimnázium (2006)

2006 szep tem be ré ben a gim ná zi um fel vet te a nagy né met köl tõ, drá ma író, fi lo zó -
fus és tör té nész, Friedrich Schil ler ne vét. A hi va ta los név adó ün nep ség re no vem ber 16-
17-én ke rült sor. A két na pos ren dez vény so ro zat el sõ nap ján „Eu ró pa nem ze tei” cím -
mel nem ze ti sé gi na pot; a ré gió nem ze ti sé gi ál ta lá nos is ko lá i nak csa pa ta i val lab da rú gó
kör ver senyt; a ré gió ál ta lá nos is ko lá i nak meg hí vá sá val „Bleyer Ja kab né met mû velt sé -
gi ver senyt” ren dez tek. 

A má so dik nap az ün nep lé sé volt: az is ko la bõ ví tés rõl szó ló ki ál lí tás és ál ló fo ga dás
után a Ventoscala Szim fo ni kus Ze ne kar ko moly ze nei prog ram ja kö vet ke zett Meskó
Ilo na ve zény le té vel. A két órás kon cert után az in téz mény 250 fõs va cso rát ren de zett,
ez zel kö szön ve meg tá mo ga tó i nak és az is ko la ér té ke i vel azo no su ló egy ko ri és mai
kol lé gák nak, szü lõk nek, ta nít vá nyok nak mind azt a mun kát, amely le he tõ vé tet te, hogy
az egy ko ri kis köz sé gi is ko la egy ré gi ót ki szol gá ló, kül föl di di á ko kat is fo ga dó nem ze -
ti sé gi in téz mén  nyé vál has son. 



Az ün nep sé gen be szé det mon dott dr. Guth Zol tán igaz ga tó és dr. Heinek Ot tó, az
in téz ményt fenn tar tó Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za tá nak el nö ke.
(VÚ 2006. nov.)

Dr. Guth Zol tán igaz ga tó a kö vet ke zõ ket nyi lat koz ta a Vörösvári Új ság nak a név -
adás ról:

„Hogy meg ért sük, Schil ler egye te mes kul túr tör té ne ti je len tõ sé gén túl mi ért dön -
töt tünk amel lett, hogy õ le gyen a név adónk, egy ki csit vis  sza kell te kin te nünk is ko lánk
tör té ne té re. 1963-ban Ma gyar or szág leg na gyobb né met te le pü lé sén egy tisz tán ma -
gyar nyel vû gim ná zi u mot hoz tak lét re, amely har minc évig mû kö dött eb ben a for má -

ban. És mind ez egy olyan or szág ban, amely pél da ér té kû nem ze ti sé gi po li ti kát foly ta -
tott, ahogy ezt sze ret ték és sze re tik is hang sú lyoz ni Ma gyar or szá gon. Má ra a hely zet
so kat vál to zott. Schil ler ne vé nek fel vé te lé vel azt akar juk vi lá gos sá ten ni, hogy is ko lánk
a né met ki sebb ség szá má ra au ten ti kus is ko la kell hogy le gyen, ami a né met is ko la -
rend szer to váb bi ki épí té sét je len ti. A Friedrich Schil ler Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um ta ní tá si nyel ve a né met, azért, hogy for rá sa és köz ve tí tõ je le gyen a né -
met kul tú rá nak. Ez egy ben az is ko lá val va ló azo no su lás le he tõ sé ge is kol lé gák nak, di -
á kok nak, szü lõk nek egy aránt.” (VÚ 2006. dec.)

2007. már ci us 3-án hos  szú be teg ség után, éle té nek 73. évé ben el hunyt Pász tor
Mi hály, a vörösvári gim ná zi um volt igaz ga tó ja. 

Be fe je zés elõtt az új kol lé gi u mi szárny, 2004 decemberében



2009-ben fel újí tot ták az is ko la ke rí té sét, és mo dern, ön mû kö dõ aj tó val lát ták el a
fõ be já ra tot.

2009. no vem ber 12-13-án Schil ler-na po kat tar tot tak a láng lel kû né met köl tõ szü -
le té sé nek 250. év for du ló ja tisz te le té re. No vem ber 12-én az ün ne pet zász ló ava tás sal
nyi tot ta meg Heinek Ot tó, a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za tá nak
el nö ke. Az ün ne pé lyes meg nyi tó után a for gó szín pad sze rû en ki ala kí tott hely szí ne ken
a szer ve zõ ta ná rok vár ták a ver seny zõ ket. A ta nu lók a kor szak já té ka it és tán ca it is
meg is mer het ték, és meg tud hat ták, mi jel le mez te Schil ler ide jé ben a ter mé szet tu do -
má nyo kat. Ezen felül sza va lás ban és for dí tás ban mér het ték ös  sze ké pes sé ge i ket és te -
het sé gü ket a mû vé szi vé ná val meg ál dot tak. 

No vem ber 13-án ren dez ték meg a Jakob Bleyer-versenyt, a Schil ler éle té rõl és mû -
ve i rõl szó ló ve tél ke dõt és a Puskás-Purczeld-kupát. Dél után a szek szár di né met nyel -
vû szín ház ad ta elõ Friedrich Schil ler Stu art Má ri á ját. 

2009 no vem be ré ben, Friedrich Schil ler szü le tés nap já ra meg je lent az is ko la új, két -
nyel vû év köny ve. A ki ad vány a 2004-2009-es idõ sza kot öle li fel, hang sú lyo zot tan szól
az is ko la és kol lé gi um mo der ni zá lá sá ról, a szer te ága zó pe da gó gi ai mun ká ról. Kü lön
rész ál lít em lé ket az is ko la név adó já nak, s önál ló ta nul má nyok ku tat ják Schil ler ha tá -
sát a ma gyar or szá gi iro dal mi élet re. Az év köny vet Tóth Zsu zsan na szer kesz tet te.

2009. de cem ber 27-én csõ tö rés hez ri asz tot ták a tûz ol tó kat a gim ná zi um ba. „A
csõ tö rés vél he tõ en elõ zõ na pon tör tént, a ré gi épü let rész má so dik eme le tén. Kö vet -
kez té ben je len tõs anya gi károk ke let kez tek az épü let Sza bad ság ut cai fe lén a má so dik
eme let tõl a pin cé ig. Tan ter mek, fo lyo só ré szek, iro dák – köz tük az igaz ga tói iro da is –
áz tak el tel je sen és vál tak hasz nál ha tat lan ná. A fa lak te lí tõd tek víz zel, a víz folt ok a kül -
sõ hom lok za ton is jól lát ha tó an meg je len tek. Pad ló za tok, bú to rok men tek tönk re. Je -
len tõs kár ér te a könyv tá rat, ahol a pol cok és ve lük együtt a köny vek egy ré sze el ázott,
a par ket ta fel pú po so dott. (A szín ház ter met sze ren csé re nem ér te el a víz.) A tûz ol tók
a ri asz tás nyo mán mint egy 200 m3 vi zet szi vat  tyúz tak ki a pin cé bõl, ahol 1,5 méter
ma ga san állt a víz.” (VÚ 2010. jan.)

Az épü let rész tel jes hely re ál lí tá sa csak ta vas  szal tör tén he tett meg, mi u tán az el -
ázott fa lak ki szá rad tak.

2010. ok tó ber 14. El hunyt Ta kács Ilo na, a gim ná zi um volt igaz ga tó ja. 

2011-ben az is ko la ve ze té sé ben meg ér le lõ dött az a szán dék, hogy nyolc osz tá lyos
is ko lát ala pít, amely nyo mán meg va ló sul hat egy két tan nyel vû, fel fe lé épít ke zõ, au ten -
ti kus nem ze ti sé gi is ko la komp le xum. A fenn tar tó Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos
Ön kor mány za ta 2011. jú ni us 27-i dön té sé vel tá mo gat ta a szán dé kot, úgy ha tá roz va,
hogy „a Friedrich Schil ler Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ban a 2012/2013-
as tan év ben egy nyolc osz tá lyos ál ta lá nos is ko lát ala pít, amen  nyi ben az ok ta tá si in téz -
mény üze mel te té sé nek jo gi és anya gi kö rül mé nyei hos  szú tá von biz to sít va van nak.” A
dön tés után meg in dul tak a tár gya lá sok a meg va ló sí tás ról az ok ta tá si tár ca il le té ke se i -
vel és a vá ro si ön kor mány zat tal. Az is ko la fel mér te az igé nye ket a szü lõk kö ré ben –



igen ked ve zõ ered mén  nyel. Vé gül az is ko la ala pí tás meg hi ú sult, mi vel nem si ke rült
össze han gol ni a szán dé ko kat, le he tõ sé ge ket és ér de ke ket a dön tés ho zók és az is ko la
kö zött. 

2011 szep tem be ré ben új kö ve zet tel lát ták el a fõ be já rat elõt ti részt és ren dez ték
az ud vart, meg old va egy ben a víz el ve ze tést is. (A be ru há zás 6 mil lió fo rint ba ke rült.)

2013 már ci u sa: ter ve zett ün nep ség so ro zat az in téz mény fenn ál lá sá nak 50. év for -
du ló já ra.

2013 szep tem be re: az 50. tan év kez de te.

A Schil ler-emléktábla az aulában
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