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Az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium jubileuma alkal‑
mából Somfai István tanár úr 
segítségével elevenítettük fel az 
elmúlt éveket. Jelen írásunkban 
a 2000‑es évek jeles eseményeit 
vesszük számba.

– 1983-tól 19 éven keresztül 
Rózsa Józsefné vezette a gimná-
ziumot. Ki követte őt az igazga-
tói székben?

– Sajnos az utóbbi évtized‑
ben az iskola – önhibáján kívül 
– vezetői válsággal küzd. Rózsa 
Józsefnét követően ketten 
pályáztak az igazgatói posztra, 
de az önkormányzat nem hozott 
döntést. Ekkor engem kértek fel, 
hogy amíg az új pályázat lefut, 
vállaljam el az igazgatást. Ez 
így is történt, majd Varga Ibolya 
– aki régóta az iskola vezeté‑
sének része volt, és sok min‑
denhez értett – kapott öt évre 
megbízatást. Lezajlott a ciklus, 
majd újabb pályázatot írtak ki. 
Az önkormányzat nem értett 
egyet a tantestület javaslatával, 
így ezúttal immár harmadszor 
engem kértek fel: legyek az isko‑
la segítségére ebben a nehéz 
helyzetben. Végül Bakos Mária 
földrajz szakos tanárnő vállalta 
el az igazgatást, hozzáteszem, 
nem felhőtlen örömmel. A sors 
azonban ismét közbeszólt: e 
nyáron orvosi tanácsra le kellett 
mondania a vezetői posztról. 
A gimnáziumnak pillanatnyi‑
lag nincs igazgatója. Az önkor‑
mányzat újabb pályázatot írt 
ki az igazgatói helyre, amelyet 
2012. augusztus 1‑jétől akar 
betöltetni valakivel. 

– Mi mondható el az évtized-
ről a tanulmányi eredmények 
tekintetében?

– 2001‑ben fejezte be tanul‑

mányait az első nyolc évfolya‑
mos osztály. „Első szülöttünk” 
mindenben beváltotta a hozzá 
fûzött reményeket: a diákok 
kiválóan szerepeltek országos 
tanulmányi versenyeken. Ezek 
után tudtuk: jó úton járunk. 
A kompetenciamérés egyre 
inkább szép eredményeket 
mutatott. 2008‑ban beindult 
egy újabb tagozat: a humán, 
amely a történelem iránt érdek‑
lődőket vonzza. Ily módon már 
hat tagozat van, öt párhuzamos 
osztályban.

– Milyen kulturális élet zajlott 
akkoriban a gimnáziumban?

– 2006‑tól az iskola új kultu‑
rális programot vezetett be: a 
diákgálát. Ez megfelel az egyko‑
ri Ki mit tud?‑nak, csupán abban 
más, hogy az itt fellépőknek 
egy előzetes válogatáson kell 
átesniük, így a mûvelődési ház‑
ban rendezett gálán már csak 
a legjobb produkciók állnak 
színpadra. Ennek kigondolója, 
megvalósítója és azóta is veze‑
tője feleségem, Somfainé Szûcs 
Mária.

– Erre az időszakra jellemző a 
testvérvárosi kapcsolatok kiépí-
tése…

– 2006‑tól számítjuk az isko‑
la hivatalos testvérvárosi kap‑
csolatainak megszületését. 
Ma már négy országgal állunk 
kapcsolatban – ezek közül 
több Érdnek is testvérváro‑
sa. Elsőként a lengyelországi 
Lubaczowval, ezt követte nem 
sokkal később, 2007 végén a 
németországi Tostedt városával 
való kapcsolatfelvétel. 2009‑ben 
Szászrégennel, az elmúlt tan‑
évben pedig egy franciaországi 
várossal jött létre kapcsolat.

– 2010-ben megújult az iskola 
külseje.

– A nyílászárókat is teljes egé‑
szében lecserélték, ez egy közel 
400 millió forintos program volt, 
amelyben nemcsak a mi gimná‑
ziumunk, hanem három másik 
iskola is részt vett. A külső 
burkolat is megújult, az iskola 
szépsége figyelemre méltó lett. 
Ugyanerre az időszakra esik, 
hogy egy EU‑s pályázat során 
természettudományos labora‑
tóriumok kialakítására nyert 
280 millió forintot az iskola. 
Nyáron megtörtént a technikai 
megvalósítás, jelenleg folyik a 
bebútorozás és a tanárok felké‑
szítése. Az újonnan felszerelt 
laborokat nem csak a mi diák‑
jaink vehetik majd igénybe, a 
környékbeli települések tanulói 
is már modern körülmények 
között ismerhetik meg a bioló‑
gia, a kémia és a fizika tantárgy 
rejtelmeit.

– Milyen szerepet játszik a 
gimnázium a város életében?

– A gimnázium évek óta 
biztosítja a város és környéke 
értelmiségi‑utánpótlását. Nincs 

olyan iskola a körzetben, ahol 
legalább 8‑10 öregdiákunk ne 
tanítana. Ily módon az intéz‑
mények nevelőtestületei közötti 
kapcsolat is szorosabb.

– Hogyan összegezné az elmúlt 
évtizedek tapasztalatait?

– Összegezve: az érdi Vörös‑
marty Mihály Gimnázium a 
magyar oktatásügy biztos pont‑
ja lett ezekben az években – ez 
az elmúlt időszak eseményei‑
ből és eredményeiből kiderül. 
Mindenképpen megállapítható, 
hogy az a presztízs, hírnév, 
amely övezi az iskolát, nemcsak 
szûk földrajzi körben, hanem 
a megye határain túl, országos 
vonatkozásban is ismert lett. 
Jó néhány tantárgyból – föld‑
rajzból, kémiából, biológiából, 
matematikából, filozófiából és 
latinból – az érdi vörösmartys 
diákok erősítették és erősítik ma 
is a magyar diákolimpiai csapa‑
tokat. Az évek során megannyi 
örömben volt részünk, így nem 
csak a jubileum kapcsán beszél‑
hetünk elégedettségről.

– Milyen születésnapi jókíván-
ságai vannak az iskola és a 
tantestület számára?

– Egyrészt az töltene el igazán 
nagy örömmel, akkor fejezhet‑
ném be nyugodt szívvel aktív 
pályafutásomat, ha az iskola 
megbecsülné azokat az értéke‑
it, amelyeket viszonylag rövid 
idő alatt kialakított, megszerzett 
magának. Másrészt az lenne az 
igazi nagy öröm számomra, ha 
a következő fél évszázad olyan 
valakinek az igazgatásával 
kezdődne el, akit a tantestület 
régóta alkalmasnak tart, és aki 
maga is régóta szeretne igazga‑
tói posztot betölteni.

 Kovács Renáta

Beszélgetés Somfai Istvánnal a gimnázium történetérõl

A jelenkor eseményei
Elérkeztünk ötrészes cikk-
sorozatunk utolsó epizód-
jához, melyben ezúttal az 
elmúlt évtized fontosabb 
eseményeirõl esik szó.

40 fõs érdi diákcsoport látogatása Lubaczowban

A gimnázium énekkara (Lehotka Ildikó vezénylésével)

helyi társadalom

Kék hírek

Három, önbíráskodás bûntet‑
tével alaposan gyanúsítha‑
tó férfit és egy rablót fogott 
el a minap az érdi rendőrség. 
Az egyik bûncselekmény 
Százhalombattán történt, és a 
sértett tett feljelentést a rend‑
őrségen, a rablást pedig fényes 
nappal, a vasútállomás köze‑
lében követte el egy visszaeső, 
korábban már többször is körö‑
zés alatt álló férfi. 

A százhalombattai önbírásko‑
dó elkövetők a késő délutáni 
órákban egy sötét gépjármûvel 
jelentek meg a bejelentő lakcí‑
mén, és egy állítólagos koráb‑
bi tartozás fejében kettő és fél 
millió forintot követeltek rajta. 
A feljelentő elmondása szerint 
ő és élettársának a fia ebben az 
időpontban két ismerősük tár‑
saságában beszélgettek éppen 
az albérletük előtt, amikor meg‑
állt mellettük az autó, és kiszállt 
belőle három férfi. A feljelentőt 
keresték, és a telefonszámát 
akarták megtudni. Miután a férfi 
nem akarta elárulni az élettársa 
telefonszámát, az egyik tettes 
elővett egy 20‑30 centiméteres, 
kihajtható pengéjû kést, és a 
férfi felé bökött vele, de nem 
találta el. Fenyegetőzni kezdett, 
hogy szedjék elő a pénzt, mert 
ha nem, vér fog folyni! Azt is 
mondta, mindenkit le fog lőni. 
A sértett elmondta: látta, hogy a 
gépkocsi hátsó ülésén valóban 
ott hever egy fegyver, amely‑
ről azonban így távolról nem 
tudta megállapítani, valódi‑e 
vagy nem. Eközben a sértett 
fiatalkorú fia – a fenyegetéstől 
megijedve – odaadta a saját tele‑
fonszámát. A tettesek nem érték 
be ennyivel, azt mondták, ha 
nem kapják meg a pénzt, ami 
jár nekik, legközelebb húszan 
fognak visszajönni, és min‑
denkinek a vére fog folyni. Ezt 
követően beültek az autóba és 
elhajtottak. A nyomozás során 
az Érdi Rendőrkapitányság 
rendőrei hamar felkutatták az 
elkövetőket, és elfogtak három 
férfit, akik megalapozottan gya‑
núsíthatók a bûncselekmény 

elkövetésével, bár ők maguk 
nem ismerték be tettüket, és 
jelenleg szabadlábon védekez‑
nek. Ellenük fegyveresen elkö‑
vetett önbíráskodás bûntettének 
gyanúja miatt folyik eljárás.

Érden egy rablás gyanúsí‑
tottját sikerült a rendőröknek 
elfogni. A férfi a kora délelőtti 
órákban a Stop Shop áruházat 
az Érd alsó vasútállomással 
összekötő gyalogos‑aluljáróban 
egy nőt hátulról úgy meglökött, 
hogy az elesett, majd a kezében 
lévő táskát a támadó kirántotta, 
a pénztárcát kivette belőle, és 
pár lépés után meg is szabadult 
tőle. A pénztárcában nem egész 
hétezer forint készpénz volt, 
amit feltehetően kivett az elkö‑
vető, ezért dobta el az erszényt. 
A bûncselekményt észlelő egyik 
szemtanú a peronon állt, és azt 
tapasztalta, hogy egy hölgy 
kiabál a túloldalról, miközben 
sietve jön felé egy férfi. Az elkö‑
vető a vasúti síneket elválasztó 
kerítést átugorva a Spaten szó‑
rakozóhely előtt húzódó utca 
irányába szaladt. A szemtanú 
rákiabált, és megpróbálta őt 
visszatartani. Felszólította, hogy 
álljon meg, és várja meg, amíg 
kiér a rendőrség. A tettes viszont 
azt állította, hogy ő semmit nem 
követett el, és elkezdte lökdösni 
az őt megfékezni próbáló férfit. 
A szemtanúnak mégis sikerült 
értesítenie a rendőrséget, eköz‑
ben az elkövető elmenekült, ám 
nem jutott messzire, mert az 
egyik utcában a rendőrök mégis 
elfogták. Kihallgatása során 
beismerő vallomást tett, és köz‑
ben az is kiderült, hogy több 
alkalommal adtak ki körözést 
ellene. Tekintettel arra, hogy a 
rablással megalapozottan gya‑
núsítható férfi szökésének vagy 
elrejtőzésének veszélye fenn‑
áll, továbbá megalapozottan 
feltehető az is, hogy a tanúk 
befolyásolásával veszélyeztet‑
né, esetleg megnehezítené az 
eljárás eredményes lefolytatá‑
sát, az Érdi Rendőrkapitányság 
előterjesztést tett az előzetes 
letartóztatására is.  B. E.
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