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A Vörösmarty  Mihály  Gimná
zium  idén  ünnepli  fennállásá
nak  félévszázados évfordulóját. 
A jubileum alkalmából készített 
beszélgetéssorozatunkban ezút
tal a nyolcvanas éveket idézzük 
fel.

– Az évtized lényeges válto
zása az igazgatóváltás, ami 
Dizseri Sándor távozásával vált 
szükségessé…
–  Ez  így  volt:  Dizseri  Sándor 

igazgató  úr  egyrészt  korára 
hivatkozva,  másrészt  az  okta
tásügyben  bekövetkező  válto
zások  hatására,  amelyekkel  ő 
már nem tudott azonosulni, úgy 
döntött,  felhagy  igazgatói  tevé
kenységével  és  egy  fiatalabb, 
agilisabb  kollégájára  bízza  a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
igazgatását. Így kerültem szóba 
én.  Elvállaltam,  mert  úgy  gon
doltam,  ez  a  rokonszenv,  ami 
irányomban  megnyilvánul, 
segítségemre  lesz  az  igazgatási 
és  talán  a  lelki  nehézségekben 
is.  De  meg  kell,  hogy  mond
jam,  az  igazgatás  nem  okozott 
osztatlan  örömöt  számomra. 
A tantestület  lett  az  osztályom, 
én azonban az oktatásra, a diá
kokkal  való  kapcsolattartásra 
voltam  hivatott.  Hiányoztak 
azok  a  tanulmányi  sikerek, 
amelyeket a  tanítványaim értek 
el.  Ily  módon  nem  vártam  ki 
az  ötéves megbízatásom  végét. 

Rózsa Józsefné, látva az én lelki 
vívódásaimat  elfogadta  a  fel
kérést,  így  1983tól,  19  éven 
keresztül – az iskola eddigi tör
ténetében leghosszabb ideig – ő 
volt az igazgató.

– Ebben az időben milyen 
változásokon, fejlődésen ment 
keresztül a gimnázium?
–  Sokat  fejlődött  az  iskola 

kapcsolatrendszere  a  városi 
intézmények,  a  környékbe
li  települések,  és  az  országos 
fórumok  irányában  egyaránt. 
A gimnázium esztétikai képe  is 
előnyösen  változott  ebben  az 
időszakban.  Rózsa  Józsefné  és 
Csutoráné Piroska  gazdasági 
vezető együtt sokat tettek azért, 
hogy  átalakítsák  a  gimnázium 
belső  terét.  Az  ő  ötleteik,  esz
tétikai  érzékük és női  finomsá
guk  egyre  inkább megjelent  az 
iskola  épületében  és  parkjában 
is. Virágok, függönyök, a folyo
sókon  lévő  asztalok  és  padok 
rendszere,  a  tantermek  esztéti
kuma mindmind hozzájárultak 
egy  barátságosabb  környezet 
kialakításához.

– A korábbi évtizedekre jel
lemző volt a növekvő tanulói 
létszám. Hogyan alakult a 
jelentkezők száma a nyolcvanas 
években?
–  A gimnázium  1981ben 

beiskolázza  első  D  osztályát. 
A tanulócsoportok  növekvő 
száma  komoly  változást  jelen
tett  az  iskola  életében  és  ter
mészetesen  jelentős  férőhely
bővítést  is  igényelt.  A tanulói 
létszám  növekedésével  bővült 
a  tantestület  is. Ugyanebben az 
évben  kiforrja  magát  a  fakultá
ció.  Azok  a  diákok,  akik  1979
ben  kezdték  a  gimnáziumot, 

harmadik  osztályos  korukban 
már  fakultációkon  vehettek 
részt.  Egyidejûleg  a  fakultáció 
kiteljesedésével  elsorvadtak  az 
olyan  gyakorlati  jellegû  tantár
gyak, mint a mûszaki rajz vagy a 
kézimunka. Ezeket ugyan fakul
táció formájában továbbra is fel
kínáltuk azoknak, akik a későb
biekben  nem  akartak  főiskolai, 
vagy  egyetemi  tanulmányokat 
folytatni, ám előbbutóbb a diá
kok kifejezetten a továbbtanulás 
szándékával  érkeztek  iskolánk
ba,  ily  módon  nem  volt  szük
ség ezekre a tantárgyakra. Végül 
1985ben  hat  új  tanteremmel 
bővült a gimnázium. 

– Mikor szilárdult meg a tago
zatos rendszerû oktatás az isko
lában?
–  Rövid  ideig  háttérbe  szo

rult  a  tagozatos  oktatás,  az 
évtized  második  felében  azon
ban  újra  elnyeri  méltó  helyét, 
sőt,  bővül:  1986ban  a  bioló
gia  és  kémia  tagozat  mellett 
már  orosz  és  francia  speciális 
tantervû  osztályok  is  indultak. 
A biológiakémia  tagozat,  mint 
természettudományos  komp
lex képzés ebben az  időben az 
országban  mindössze  három 
iskolában  volt  jelen,  amelyek 
között  a  mi  iskolánk  is  szere
pelt. Gimnáziumunk környezet
védelmi  mintaiskola  lett,  ezzel 
pedig  országos  beiskolázásra 
nyert  jogot.  Ekkor  felmerült  a 
kollégium  építésének  az  igé
nye.

– Az évtized kiemelkedő tanu
lósikereket is hozott…
–  A nyolcvanas  évek  közepe 

táján  kiemelkedő  tanulmányi 
sikereknek  örvendhetett  az 
iskola.  Míg  a  korábbi  évtize

Beszélgetés Somfai Istvánnal a gimnázium történetérõl

Virágzó nyolcvanas évek
Folytatjuk ötrészes soro-
zatunkat, amelyben az 
érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium számtalan 
emlékét szeretnénk az 
olvasók elé tárni.

dekben  a  döntőbe  jutásnak  is 
nagyon örültünk, most már első 
helyezésekkel  büszkélkedhet
tünk.  A továbbtanulás  tömeges 
igénnyé,  illetve  ambícióvá  vált. 
A gyerekek csaknem 80 százalé
ka akart továbbtanulni, a jelent
kezőknek mintegy 80 százaléka 
be is jutott a felsőoktatásba.

– Az iskola kialakította 
hagyományait, élénk kulturális 
élet bontakozott ki ekkoriban. 
Konkrétan miben mutatkozott 
ez meg?
– Az évtized közepére jellem

ző  volt  a  Ki  mit  tud?  vetélke
dő,  ahol  tehetséges  és  lelkes 
gyermekek  kaptak  bemutatko
zási  lehetőséget.  A fergeteges 
hangulatú  és  színvonalú  diák
színpadok,  hangszeres  szólók 
és  táncos  produkciók  közül  a 
legjobbakat  a  megyei  feszti
válokra  is  delegálhattuk,  ahol 
volt, hogy egymás után három
szor is mi arattuk a legnagyobb 
sikert.  A Vörösmarty  napok  is 
ettől az évtizedtől kezdve egyre 
színvonalasabbak,  változato
sabbak  lettek.  Már  nem  csak 
Vörösmarty  napról,  mindin
kább Vörösmarty hétről beszél
hettünk.  Kirándulások,  kiállí
tások,  szavalóversenyek,  iro
dalmi  jellegû,  vagy  természet
tudományos  vetélkedők  tették 
színesebbé  az  ünnepet.  Ezen 
alkalmakkor  neves  vendégeket 
is  meghívtunk,  akik  örömmel 
jöttek  hozzánk,  hiszen  látták: 
kiemelt  figyelmet  fordítunk 
hagyományaink őrzésére.
  Kovács Renáta

Szolidaritás Latin-Amerika népeivel 
- Nicaraguai vendégek 1983-ban

helyi társadalom

A Bringacentrum  Kerékpárüz
let Szerviz és Webshop  jóvol
tából immáron nemcsak autó
val, lóháton és gyalogosan jár
őrözhetnek  az  érdi  polgárőr
ség  tagjai,  hanem  kerékpáron 
is végezhetik munkájukat.

Rente István,  a  Bringa
centrum kereskedelmi  igazga
tója  október  5én,  az  áruház 
Balatoni  úti  székhelyén  nyúj
tott  át  három  új  kerékpárt  az 
Érdi Városi Polgárőr Egyesület 
részére.  A kereskedelmi 
igazgató  elmondta:  az  egyre 
növekvő üzemanyagárak mel
lett reméli, hogy ezzel is meg

könnyíthetik  a  helyi  polgár
őrök munkáját.
Az  Érdi  Városi  Polgárőr 

Egyesület  elnöke,  Macsotay 
Tibor  hangsúlyozta:  az  új 
közlekedési  eszközök  segít
ségével  sokkal  közvetlenebb 
kapcsolatot  alakíthatnak  ki 
az  érdi  és  diósdi  lakosokkal. 
Ezen  kívül  a  csatornázás  ide
jén  a  kerékpárok  rendkívül 
hatékony segítséget nyújtanak 
az érintett területek megköze
lítésében. 
A tervek  szerint  tavasszal 

újabb  bicikliket  adnak  át  az 
érdi polgárőröknek.  K. R.

Babahordozó Hét Érden is

Kerékpárok polgárõröknek

Pár  éve  még  ritkaságszámba 
ment, ám ma már megszokott, 
hogy az édesanyák, apák hor
dozókendőben viszik gyerme
küket babakocsi helyett. Nem 
azért, mert a babakocsi drága, 
a kendő pedig olcsó (van olyan 
hordozó,  amely  egy  egyszerû 
babakocsi  árának  a  duplája!), 
hanem azért, mert sokan tud
ják:  a  hordozás  folyamatos 
testközelséget  és  biztonsá
got  nyújtva  segít  kialakítani 
és  elmélyíteni  a  baba  egész 
későbbi  életére  kiható  kötő
dést,  és  jótékony  hatása  van 
testi fejlődésére is. 
E felismerés fontossága és a 

hordozás  népszerûsége  abból 
is  lemérhető,  hogy  immár 
negyedszer  rendezik  meg  a 
Nemzetközi  Babahordozó 
Hetet,  október  1016.  között. 
A kezdeményezéshez  Érd  és 
Százhalombatta is csatlakozott. 
Pénteken  délután  fél  négykor 
látványos  kendőalagút  készül 
Érd új főterén, majd a Magyar 
Földrajzi  Múzeum  kertjében 
tart  bemutatót  és  tanács
adást  a  rendezvényt  szervező 
Ölelés  Babahordozó  Szakmai 

és  Érdekvédelmi  Egyesület. 
Október  15én,  szombaton 
a  százhalombattai  Barátság 
Kulturális  Központban  egész 
napos  programmal  várják  az 
anyukákat  és  kicsinyeiket: 
gyerekorvos,  gyógytornász, 
alváskutató,  szoptatási  és 
perinatális  szaktanácsadó  tart 
előadást  és  válaszol  a  jelen
lévők  kérdéseire,  és  a  részt
vevők  különféle  hordozóesz
közöket  is  kipróbálhatnak. 
(A rendezvényről bővebben: a 
hordozohet.anyasag.info  hon
lapon olvashatnak.)  Á. K.

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Nem  ismeretlen  a  Budapesti 
Operettszínház  primadonnája 
számára  a  nemsokára  bemu
tatásra  kerülõ  Lehároperett,  a 
Cigányszerelem, hiszen korábban 
már  szerepelt  a  darabban.  Most 
azonban más karaktert alakít.

– Vámos László rendezésé
ben játszott elõször a Cigány
szerelemben…
– Nagy élmény és hatalmas siker 

volt számomra: a Németországban 
játszott elõadásban nyújtott alakítá

somért megkaptam a német kriti
kusok díját is. Igaz, akkor Zórikát 
alakítottam,  de  megjegyezték, 
hogy inkább Ilonát kellene játsza
nom.  Ez  a  mostani,  Béres  Attila 
által  rendezett  elõadás  vidámabb 
a  korábbi  változatnál,  zeneileg  is 
némileg eltér attól. S most tényleg 
Ilonát  alakítom  az  októberi  pre
mieren az Operettszínházban.

– Az elõadás világa mennyire áll 
közel Önhöz?
– Meseszép, dinamikus történet, 

zenéje klasszikus Lehármuzsika, 
egyszóval közel áll hozzám. 

Kalocsai Zsuzsa: Zórika után Ilona

kérdésünk:
A Budapesti Operettszínház melyik bemutatóján NEM 
játszik Kalocsai Zsuzsa? 
a) Cigányszerelem, b) Marica grófnõ, c) Veled, Uram!

Nyerjen hetente jegyeket a Cigányszerelem október 19-i sajtóbemutatójára! Aki mind a 4 kérdésre válaszol, azok 
között fõdíjként 2 db belépõt sorsolunk ki a Budapesti Operettszínház 2012. január 1-jei újévi operettgálájára! 
A válaszokat a ciganyszerelem@helyitema.hu címre várjuk! Beküldési határidõ: október 17. hétfõ, délelõtt 10 óra.
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