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„B ud ap esten születtem ,d e kanyarós m ár B arcikán voltam ” – kezd te
b eszélgetésünket Petróczi Gábor, a Ságvári End re G im názium igazgatója,egyszersm ind azt is jelezve,hogy annak id ején nem volt túl
sok id eje m egszokni a főváros nyüzsgését. „Itt eszm éltem kisgyerekként,itt jártam óvod áb a,am ely a BV K-lakótelep en volt.A C sep el
teherautó alvázára szerelt fakaruszok,m ajd későb b a p ótkocsis b uszok m ég a R ákóczi térről ind ultak” - utalt arra, hogy öt és fél évtized d el ezelőtt m ég K azincb arcika élete is m erőb en m ás m ed erb en
csord ogált,m int napjainkb an.
- V égzettségét tekintve ön m atem atika-fizika szakos tanár.
K isd iákként m atem atika,esetleg fizika tud ásával,netán vezetőikép ességeiveltűnt kitársaiközül?
- Á ltalános iskolás korom ban városi biológia- és fizikaversenyeket nyertem , így fordult a figyelm em a term észettudom ányok
felé. A z új Ú jvárosiba jártam Danada tanár úrhoz és feleségéhez,Katikához.H a m ár szóba hozta,valóban itt kaptam életem
első vezetői feladatát: hatodikos korom ban főügyeletes lettem
Vajdahunyadi Editkével.A zt hiszem ,rem énytelenülszerelm es voltam belé!A rem énytelenség legfőbb oka az volt,hogy Editke egy
fejjelm agasabb volt nálam .
- A z im ént hangsúlyozta, hogy új általános iskoláb an kezd ett.N em volt ez m ásként a közép iskolávalsem .
-Szerencsém volt a „fiatalok városában”,hiszen középiskolás éveim et is egy újintézm ényben,a Ságváriban töltöttem .Persze ennek is m eglett az eredm énye, hiszen orosz tagozatosként elfogadhatóan m egtanultam az orosz nyelvet.
-A szigorú és következetes igazgató -tanár töb b évtized távlatáb ólhogyan látja a gim nazista PetrócziG áb ort?
- A gim názium eleinte nem m ent túl fényesen:elsőben például
puskázásért egyest kaptam Deák tanár úrtól. Egyébként azóta
sem értem ,hogy m iért tévedtem m eg,hiszen a feladat az volt,
hogy János barátom nak írjak levelet.A ztán Eszes tanár úrtólkaptam néhány egyest m atem atikából,am ikor osztályunkat harm adikban átvette egy eltávozott kollégájától.Talán furcsán hangzik,
de ez hozta m eg a kedvem a m atem atika tanulásához, így aztán a középiskolát és az érettségit m ár kitűnővelzártam .Büszke
vagyok rá,hogy dr. Hunyady Józsefné - m indannyiunk Edit nénije - volt a m agyartanárom ,Dús tanár úrtóltanultam a biológiát,
Pogány igazgató úr vezetett be a történelem rejtelm eibe.Jó tanáraim voltak,akiknek a szellem i m unícióért köszönetteltartozom .
- A zt szokták m ond ani, hogy senki nem lehet p róféta a saját hazájáb an.
- A z életem a Ságvári Endre Gim názium .Im m ár negyvenegy éve
szinte m egszakítás nélküljárom a folyosókat,tanterm eket;tizenhat éve vagyok az iskola igazgatója.N em m ondják és nem is kérdezem ,de azt hiszem ,kollégáim becsülik és elism erik vezetői tevékenységem et,ettőlm agasabb elism erést pedig nem ism erek.
-H a m ár a d iákokat em lítette,a gim názium vezetése m ellett
az egrifőiskolán is tanít.
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-A gyakorlatias oktatásra helyezem a hangsúlyt,am it – úgy tapasztalom – a hallgatóság igényel és elfogad.Talán ez lehet az egyik
oka annak,hogy a főiskola szenátusa 2008-ban cím zetes főiskolai
docensi cím et adom ányozott szám om ra,am elyet a diplom aosztó
ünnepség fénypontjaként vehettem át.Egy szolid irodám is van a
főiskola érsekkerti épületében,itt fogadom a hallgatóim at.
- Töb b évtized nyi p ed agógiai tap asztalat után hogyan fog lalná össze a tanári-vezetőihitvallását?
- H a zenekarban játszanék,akkor a nagybőgőt választanám ,m ert
ez adja a kíséretet a többiek egyéni játékához;határozott,m indenki által jól hallható hangja van.Csak jó társakkal szabad zenélni,
akiknek van m egfelelő hallása.Persze m inden zenekarban előfordul,hogy egy-egy zenésznek nincs túljó napja,és kicsit ham isan
játszik.D e ha néha elszakad a húr,akkor ki kellszállni a zenélésből.
Petróczi Gábor matematika-fizika szakos középiskolai tanárként kezdett tanítani egykori gimnáziumában, melyet
1994 óta igazgatóként irányít. A napi munka mellett több
mint egy évtizede az egri Eszterházy Károly Főiskola külsős tanára, ahol a szakvizsgára készülő pedagógushallgatókat tanítja, vizsgáztatja. Emellett idejének egyre jelentősebb szeletét jelentik a szakértői jellegű megkeresések,
feladatok. Önmagát könnyen író, rendszeresen publikáló tanáregyéniségnek tartja, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy közel negyven cikke jelent meg a Raabe Kiadó
országosan ismert, nagy példányszámú köteteiben, a Korszerű Iskolavezetésben és a Tanári Létkérdésekben, továbbá más könyvekben és újságokban. Csaknem két évtizede
gyakorló érettségi elnök: „A legnehezebb sorsú cigánytanulók iskolájától a megyei elitgimnáziumokig sok helyen
megfordultam, gazdag tapasztalatokat gyűjtve” – összegezte röviden elnöki munkáját.
Szabadidejében szívesen nézi az égen elhúzó repülőket
kertvárosi háza kertjében fekve. Hétvégéken főz és süt a
családja örömére. Szívesen hallgatja a Quimby és Dés zenéjét, Bereményi nagyszerű szövegeit.

