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Több évtizedes pedagó
gusi munkássága mellett 
mindig tevékeny szerepet 
vállalt a település kulturá
lis és társadalmi életében 
is dr. Somfai István, a 
Vörösmarty Mihály Gimná
zium tanára. Az évek során 
szakmai tudásával és hiva
tástudatával, emberséges 
magatartásával, pozitív 
gondolkodásával méltán 
vívta ki az érdiek megbe
csülését, rokonszenvét és 
szeretetét. 
– Amikor Érd egyik legmagasabb 
kitüntetését vehette át a március 
15-i városi ünnepségen, az elis-
merést megköszönve a tanár úr 
úgy fogalmazott: ilyen és ehhez 
hasonló díjat többnyire egy élet-
mű elismeréseként kap meg az 
ember, ám ennek ellenére úgy 
érzi, hogy mind az iskolában, 
mind pedig a közéletben értékes 
évek állnak még ön előtt, vagy-
is még egyáltalán nem készül 
arra, hogy megpihenjen, hogy 
„letegye a lantot”?

– Semmiképp, hiszen így a 65. 
életév felé közeledve is hasznos 
szeretnék lenni, s amíg szükség 
van rám az iskolában és a köz-
életben vállalt tevékenységeimre, 
szívesen dolgozom.

– Ezt a munkát most tavas-
szal nem először ismerték el itt 
Érden….

– Valóban nem: 2001-ben 
szakmai elismerésben, Érd 
Közoktatásáért Díjban, majd 2006-
ban a Poly-Art Alapítványban 
kifejtett egy évtizedes tevékenysé-
gemért Csuka Zoltán Díjban része-
sültem. Meggyőződésem, hogy 
ez utóbbi kitüntetés nemcsak 
nekem, hanem annak a sokéves 
kulturális mozgalomnak is szólt, 
amit a korán elhunyt dr. Tállai 
Katalin indított el. Hozzáteszem, 
valamennyi városi elismerés azért 
is igen becses a számomra, mert 
mindhármat más-más polgármes-
ter kézfogása pecsételte meg. Az 
elsőt Harmat Béla, a másodikat 

dr. Döcsakovszky Béla, a mostanit 
T. Mészáros András polgármester 
adta át, ami azt jelenti, hogy a 
díjakat semmiképpen sem poli-
tikai kötődések, hanem csakis 
hivatásból fakadó értékek fém-
jelzik.

– A tanári pályát 1964-ben 
kezdte, és 1970 óta egyetlen 
helyen, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban oktat. Miért épp 
a pedagógus pályát választotta?

– Édesapám, aki posztumusz 
Tárnok első díszpolgára lett, 
körzeti orvosként dolgozott, és 
szinte természetesnek vélte, hogy 
jómagam is a gyógyítást válasz-
tom hivatásul, ezért igencsak 
fájdalmasan érintette, amikor 
kiderült, hogy én inkább a tanári 
pályára lépek. Később azonban, 
amikor látta a diákok felém irá-
nyuló szeretetét és ragaszkodá-
sát, megértette, hogy a számomra 
legmegfelelőbb pályát válasz-
tottam. Persze, nekem is voltak 
példaképeim, kiváló tanáraim, 
akiknek a döntést köszönhetem, 
és miután kedveltem az idegen 
nyelveket is, nem volt kétséges, 
hogy nyelvtanár leszek. Az orosz 
és latin szakot választottam. Ma 
már tudom, e két nyelvvel lett 
kerek az életem, hiszen 25 évig 
nem lehetett latint tanítani az 
iskolákban, viszont orosztanárra 
szükség volt.

– Évekkel később viszont majd-
nem fordítva lett, az orosz nyelv 
alig kellett, de jöhetett a latin. 

Az érdi gimnáziumban a tanár 
úr nevéhez fűződik a latin nyelv 
oktatásának bevezetése. 

– Igen, és rendkívül büszke 
vagyok rá, hogy az eltelt 13-14 év 
alatt csaknem negyven diákom 
jutott be országos versenyekre, és 
köztük többen kiváló helyezést is 
elértek. Ugyanakkor talán az sem 
érdektelen, hogy az oktatáson 
kívül mi minden fért még bele az 
életembe. Húsz éve töltöm be az 
Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok 
Nemzetközi Egyesületének alel-
nöki tisztségét. Írtam tankönyvet, 
az idegen nyelvoktatással kap-
csolatban számos publikációt, 
szerkesztői anyagot jelentettem 
meg. Összesen harminchétszer 
jártam Oroszországban, ebből 
kettő kivételével mind hivata-
los út volt, nyelvi táborokban, 
konferenciákon vettem részt, 
nemcsak szemlélőként, hanem 
előadóként is. Több mint három 
évtizede tagja vagyok az Orosz 
Országos Versenybizottságnak, 
amely háromszor alakult újjá, és 
egyedüliként maradtam meg a 
régi tagok közül, ami igen magas 
országos elismerést jelent szá-
momra. Kilenc alkalommal jár-
tam az orosztanárok világkong-
resszusán. Bár mostanában keve-
sebb orosz órát tartok, az említett 
tisztségek révén továbbra élő kap-
csolatom van a nyelvvel. 

– A kitüntetett tisztségek, uta-
zások ellenére, mégis kitartott a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 

mellett. Soha nem vágyott el 
innen?

– Csak azért nem, mert min-
dig kiváló közösségben lehet-
tem. Az elért eredményeket is 
annak köszönhetem, hogy mind 
a családi, mind a munkahelyi kör-
nyezetben, de még a városban 
is kiegyensúlyozott, szeretettel-
jes közösség vesz körül. Hálás 
vagyok a családi békességért, amit 
feleségemmel és fiammal min-
dig a kölcsönös megbecsülésre és 
szeretetre alapoztunk. Hasonlót 
mondhatok az iskolai közösség-
ről is. Kiváló tanárok és diákok 
között dolgozom, ahonnan soha, 
egyetlen pillanatra sem vágytam 
el, pedig voltak felkéréseim, lett 
volna lehetőségem elmenni a 
gimnáziumból, de eszembe sem 
jutott. Amikor felkértek, hogy az 
ófalusi iskola 100 éves jubileu-
mára megjelent kötetbe írjak pár 
sort, a következő gondolatok jöt-
tek elém: Mint ahogyan nagyon 
sok pedagógustársam, jómagam 
sem lettem gazdag, ám én a gaz-
dagságot nem pénzben, hanem a 
városban rám mosolygó és rám 
köszönő emberek számában 
mérem, és mondhatom, egyálta-
lán nem vagyok szegény ember. 
Ezért nem akartam Érdet soha 
elhagyni. Fontosak számomra a 
diákokkal és a szüleikkel fenntar-
tott kapcsolatok, mint ahogyan 
a város közösségi, kulturális 
életében szerzett barátságok és 
ismeretségek is rendkívül értéke-
sek nekem. Ha belegondolunk, 
a csaknem 45 év alatt mintegy 
ötezernyi diákom volt! Ez egy 
olyan szám, ami nyomot hagy 
az ember életében, és jómagam 
is mindig arra törekedtem, hogy 
az emberi értékeket átadjam a 

tanítványaimnak. Úgy vélem, a 
kapott kitüntetéseknek van egy 
olyan tanulsága is, amivel a peda-
gógust ismerték el. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a tanárok éle-
tük kétharmadát tanítványaiknak 
szentelik, ami egyre nehezebb 
oktatási helyzetben és a peda-
gógusok presztizsének jelen-
tős csökkenése mellett történik 
manapság. 

– A tanár úr szerint lehet ezen 
valahogyan változtatni?

– Sajnos a megbecsülés csök-
kenésével más dolgok is elromla-
nak. A világ erkölcsisége igencsak 
rossz úton jár. Nemcsak a pedagó-
gusoké, hanem más szakmák, fog-
lalkozások értéke is csökkenőben 
van. A tanárok esetében azonban 
azért is szomorú ez a helyzet, 
mert amikor ilyen sok az agres-
szivitás, a trágárság, a bűnözés, 
és már-már erénynek számít egy-
másnak minél több kellemetlensé-
get okozni, rengeteg kellemetlen 
élmény éri a gyermekeket. Talán 
a kamaszkor az az utolsó életsza-
kasz, amikor a rossz irányokra 
még féket tehetünk. Megállítani 
sajnos már nem lehet, de fékezni 
esetleg még igen. Annyi sok rossz 
éri a gyermekeket, hogy sok eset-
ben az iskola az utolsó „mentsvá-
ra” a tisztességnek. Mondom ezt 
én, aki alapvetően derűlátó ember 
vagyok, és eredményekben egyál-
talán nem szegény életet éltem. 
Számomra is negatív perspektívát 
sugall mindaz, ami a jelenben lát-
ható. Talán éppen ezért érzem 
szükségét, hogy még a pályán 
maradjak, és ebben a helyzetben 
amiben tudok, segítséget nyújt-
hassak a gyermekeknek, szüleik-
nek és a fiatal pedagógusoknak 
egyaránt.  Bálint Edit 

Gazdagság, mosolygó emberek számában mérve

Az iskola mint utolsó mentsvár

Dr Somfai István: Szükségét érzem, hogy még a pályán maradjak
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Tisztelt 
Lakosság!

Az Érd, Béke téri lakótelep 
és a Budai úti üzletházak 
között található szerviz-
út felújítása okán, 2009. 
június 15-tõl a fentebb 

meghatározott szakaszon a 
szerviz út naponta 8:00-tól 
17:00-ig, a forgalomlassító 

küszöbtõl a STOP-SHOP 
bevásárlóközpont elõtti 

körforgalomig, teljes széles-
ségében lezárásra kerül!

A kivitelezéshez szükséges 
útzár várhatóan 3 hétig fog 

tartani.

A fentiekben meghatáro-
zott munkákat Puhi-Tárnok 
Út- és Hídépítõ Kft. végezi.

Megértésüket elõre is 
köszönjük!

Érd, 2009. június 16.

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal

 Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap első péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 
0–24 óráig
Telefon: 

06-23/374-459
06-30/621-2596 
06-30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök


