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– Valóban, ez a 10 év a tantes
tület stabilizásának is volt az 
évtizede. Vagy ideköltöztek, 
vagy itt kerestek albérletet, vagy 
ide építettek. Például a Szerényi 
házaspár, vagy a Varga házas
pár, akik úgy látták, hogy az 
idejáró gyerekeknek az érdek
lődése, tehetsége miatt érdemes 
– a saját szülött gyerekeiken 
kívül – az életüket odaadni. 
A ’70es években rengeteg új 
tanár is jött.

– Mennyire volt népszerû 
ekkor az iskola, mennyien sze-
rettek volna itt tanulni?

– Az osztályok létszáma min
den évben vastagodott. Az épü
let első része körülbelül 320 
főre épült. Ezt a létszámot már 
1975 előtt elérte az iskola, de 
jöttek a gyerekek. Érd 1979ben 
város lett, ez a rang az iskolá
nak is nagyobb presztízst adott. 
A vonzáskörzetünk is elég nagy 
volt. Százhalombattán akkor 
még egyáltalán nem volt közép
iskola, tehát az összes százha
lombattai gyerek gyakorlatilag 
ide járt, ha nem Budapestre 
utazott tovább. Fejér megyének 
az északi részéből – egészen 
Ercsiig sőt Pusztaszabolcsig, 
Káplnásnyékig – jöttek diákok, 
ahogy az abszolút vonzáskör
zetből Tárnokról, Diósdról, 
Sóskútról és Pusztazámorból is. 

Tehát növekszik a tanulók lét
száma, eddig 2025 fős osztályok 
voltak, most már 3032 fővel 
indulnak az osztályok. Ennél 
többet nem lehetett felvenni, 
hiszen a tantermek, a bútorzat 
nem engedett többet, sőt, helyi 
hatósági engedély sem volt rá.

– A vörösmartys diákok min-
dig is jeleskedtek a különféle 
tanulmányi versenyeken. Ebben 
az időben mely tantárgyakban 
értek el kiemelkedő sikereket?

– Az atléták után – akik foly
tatták sikereiket –, egyszeriben 
beléptek a tagozatos osztályok. 
A biológiakémia tagozatosok 
emelt óraszámban tanulták eze
ket a tantárgyakat, így előny
ben részesültek a többi tanu
lóval szemben. Először jöttek 
a megyei, azután az országos 
sikerek. Ebben az évtizedben 
szinte minden egyes tantárgy 
– először az orosz és a tör
ténelem – megmutatta magát 
országos döntőben. Nem volt 
olyan felsőoktatási intézmény 
az országban – ez körülbelül 75
80 egyetemet, főiskolát jelentett 
–, ahova vörösmartys diák már 
akkor ne került volna be, és nem 
volt olyan tanár, akinek a diákja 
ne került volna be ezek közül 
az intézmények közül vala
melyikbe. Ahogy növekedett a 
gyermekek száma, növekedett 

a tehetséges gyerekek száma 
is. Ebből adódóan az országos 
versenyeredményeket gyakorla
tilag szétterítettük valamennyi 
tantárgyban, a megyében pedig 
sodróan az első három iskola 
közé tartoztunk. Ekkor az isko
la még mindig nagyon fiatal, 
nem volt húszéves. Rövid időn 
belül mennyiségében és minő
ségében is kezdett nagykorúvá 
válni. Serdülőkorát viszonylag 
gyorsan megélte és a felnőttkor 
küszöbére lépett.

– Az intézmény megszilár-
dult, országosan is ismertté és 
elismertté vált. Miben mutatko-
zott ez meg?

– Az iskola elismertsége több 
szempontból is szembetûnő 
volt. Már a ’70es években 
elkértek, kikértek tanárokat 
más feladatra, iskolaigazga
tásra, később megyei vagy 
országos feladatok ellátására. 
Többségük maradt itt az isko
lában, a feladatot azon kívül 
ellátta. Itt van például Pfeiffer 
Ádám tanár úr, vagy Lénárd 
Gábor, aki később az Országos 
Pedagógiai Intézetben mun
kálkodott és a Trefort Ágoston 
Gyakorlógimnáziumnak lett 
az igazgatója. Berényi Edét 

mûvelődési osztályvezetőnek 
hívták be, hárman szakfelügye
lők lettünk: Rózsa Józsefné 
– aki később igazgatónk lett 
– filozófiát szakfelügyelt Pest 
megyében, Varga tanár úr tech
nikát, én pedig az orosz nyel
vet. Ezen kívül Szerényi Gábor 
tanár urat tankönyvírásra, fele
ségét, Zsuzsa nénit a kémia 
tantárgy országos versenybi

zottságába kérték fel – közü
lük még most is néhányan itt 
vannak. A növekvő elismertség 
abban is megnyilvánult, hogy 
az Országos Pedagógiai Intézet 
különböző tantárgyi kísérlete
ket bízott ránk. Felkértek olyan 
tanárokat, akiknek a munkáját 
demonstrálni lehetett az ország, 
a többi középiskolai tanár előtt 
hogy tartsanak bemutató órákat 
magyar nyelvből, matematiká
ból, biológiából és környezetis
meretből. 

– A gimnáziumnak a város 
szellemi életében is nagy jelen-
tősége volt.

– Az 1970es években Érdnek 
nem volt mûvelődési háza, a 
városi ünnepségeknek, ren
dezvényeknek, nemzeti, vagy 
nemzetközi ünnepeknek, évfor
dulóknak a gimnázium adott 
helyt. Olyan neves embereket, 
mint Ortutay Gyula, Latinovics 
Zoltán, vagy Vujicsics Tihamér 
– akik már nem élnek, de abban 
az időben fénykorukat élő 
mûvészei, vagy tudósai voltak 
az országnak – fordultak meg 
az intézményben. Nem volt 
olyan tanév, hogy legalább öt 
nagyszabású városi rendezvény 
ne lett volna az iskolában. Így 

érkeztünk el 1980ig, amikor az 
iskolában igazgatóváltás történt. 
Ennek az évtizednek a végén 
már látszott, hogy nem fogunk 
elférni ebben az iskolában. Nagy 
az érdeklődés a vonzáskörzeté
ből is, így előbbutóbb, majd 
egy negyedik osztályt is, tehát 
D osztályt is be kell iskolázni és 
az iskolát bővíteni kell.

 Kovács Renáta

Beszélgetés Somfai Istvánnal a gimnázium történetérõl

A kibontakozás és  
a kísérletek évei   
Sorozatunkban a Vörösmarty Mihály Gimnázium jubi-
leuma kapcsán beszélgetünk a tanár úrral. Múlt heti 
számunkban szóltunk alapításról, névadásról, jelen 
cikkben a ’70-es évek emlékezetes eseményeit vesszük 
sorra. Ekkor kezdõdött a tantestület stabilizálódásának 
folyamata, egy személyében sokat változott, de szel-
lemében azonos testület vállalta az új feladatokat.

Ballagás 1970-ben

Sportsiker az Országos Középiskolás Bajnokságon

helyi társadalom

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

a Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Iroda, Jogi Csoportjában  
betöltendő határozatlan idejű 

jogi előadói 
álláshelyre

Pályázati feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•   büntetlen előélet,
•   cselekvőképesség,
•   egyetemi, jogi doktori oklevél,
•   legalább 2 év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   vagyongazdálkodási, ingatlankezelési területen szerzett tapasztalat
•   egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 

pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés 
•   önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,
•   ingatlannal kapcsolatos jogügyletek (pl.: kötelmi, kisajátítási, kártérítési, stb.) lebo-

nyolításában szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,
•   peres ügyek, különösen önkormányzati peres ügyek vitelében szerzett tapasztalat, 

szakmai gyakorlat,
•   jogi szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
•   fényképes, szakmai önéletrajzot,
•   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•   végzettséget igazoló oklevelek másolatát.
Ellátandó feladatok, tevékenységi körök: 
•   önkormányzati rendeletek előkészítése, jogi kontrollja,
•   közgyűlési és bizottsági előterjesztések, és hozzájuk kapcsolódó döntéstervezetek, 

tájékoztatók előkészítése,
•   szabályzatok, utasítások előkészítése, jogi véleményezése,
•   jogi, szakmai segítségnyújtás a hivatal belső szervezeti egységeinek,
•   az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal peres és peren kívüli jogi képviseletének 

ellátása,
•   közreműködés közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtásában,
•   Ingatlanértékesítésre pályázati kiírások jogi szempontú ellenőrzése,
•   Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos versenytárgyalások lebonyolításában közre-

működés.
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint. A kinevezés 
határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a NKI Honlapon (www.kozigallas.gov.hu), 
illetve az Érdi Honlapon (www.erd.hu) történő megjelenéstől számított 15 nap.  (2011. 
10. 17.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 
10 napon belül. (2011. 10. 27.)
Munkavégzés helye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 
2030 Érd, Alsó u. 1.
Az állás betölthető: Legkorábban 2011. november 02. napjától
Bővebb felvilágosítás: Mádainé dr. Kovács Juditnál, a Jogi, Közbeszerzési és 
Vagyongazdálkodási Iroda, Irodavezetőjénél (telefonszám: 06-23/522-305)
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, dr. Ferencz Dórához (2030 Érd, Alsó u. 1.) 
kell benyújtani. 


