Egy gimnázium (újra)születik
Petróczi Gábort, a kazincbarcikai
lézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatóját kérdeztük

- Mit kell tudnunk az iskoláról, amely
nemrégiben a magyar Szalézi Család legfiatalabb tagja lett?
Az augusztus 31-én jogelőd nélkül megalakuló Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
tizenkilenc osztályában közel 600 diák
tanul. Maga az iskola 1962-ben az ózdi
József Attila Gimnázium kihelyezett tagozataként jött létre, kezdetben Berentén
működött, majd 1966-ban Kazincbarci-kára költözött. Másfél évtizede évfolyamonként egy osztályban hatosztályos
gimnáziumi képzés, a nyelvi osztályban
öt évfolyamos angol nyelvi képzés, további két osztályban pedig tagozatos matematika, informatika vagy történelem
képzés folyik. Az utóbbi osztályokban tanuló diákok korszerű módon, négy évig
magas óraszámban tanulják a választott
szakterületet. A diákok tanulmányi átlaga
igen magas, de erősségük a sport is, a megyei középiskolák diáksport-ranglistáján
évek óta második helyezést érnek el.

- Milyen körülmények alapján született
meg az elképzelés, hogy az iskolát a
Szalézi Társaság vegye át?
Korábbi fenntartónk, Kazincbarcika város
önkormányzata nem tudta megfelelően
finanszírozni az általa fenntartott egyetlen középiskoláját. A Katolikus Egyház
már néhány évvel korábban is érdeklődött gimnáziumunk átvétele iránt, most
pedig Ternyák Csaba érsek tárgyalásokat
folytatott városunk elöljáróival az 50 éves
múltú volt Ságvári Gimnázium átvételéről. Érsek atya és a Főegyházmegye küldöttsége tárgyalt is a város vezetőivel,
informálta az érintett pedagógusokat, sőt
iskolánkban a diákságot is tájékoztatta
átvételi terveikről. Aztán a Szalézi Szent
Ferenc Társasága is bejelentette átvételi
szándékát. Az érsek úr pedig bölcsen úgy
döntött, hogy ha a szaléziak Kazincbarcikán tizenöt éve sikeresen működtetik a
hátrányos körülmények között élő fiatalokat nevelő Don Bosco Szakiskolát,

2011. szeptember 1-én egymillió
háromszázezer diák és százötvenezer pedagógus számára kezdődött meg az új
tanév. A Közoktatási Információs Rendszer adatai szerint Magyarországon jelenleg 365 intézményt tart fenn egyházi jogi
személy. Ez a szám várhatóan növekedni
fog, hiszen az önkormányzatok ilyen módon igyekeznek megszabadulni az iskolák
súlyos költségvetési terhétől.

P. Andrásfalvy János SDB igazgató-helyettes, Petroczi Gábor igazgató és P. Vitális Gábor SDB kazincbarcikai plébános az iskola új névtáblájával .
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akkor bizonyára jól tudnak majd sáfárkodni egy jó nevű gimnáziummal is. A tortára hab is került: az érsek atya bölcs javaslatára a szaléziak átvették a kazincbarcikai plébánia és a hozzá tartozó öt filia
irányítását is.
- Hogyan reagáltak a tanárok, a diákok?
Volt-e nemtetszés, ellenállás, esetleg
kiiratkozás, a tanárok közül elment-e
valaki?

Az iskola vezetői először tartózkodóan
fogadták a szalézi szerzetesek megjelenését, majd néhány óra alatt belátták a rendi
fenntartás lehetséges előnyeit. A tantestület pedig fél óra alatt a szaléziak pártjára
állt. Az iskola vezetősége okos taktikát
Bátorság, főleg bátorság kell
követett, mert rendkívül széles körben és
hozzá. Mindenki számára világos, mekalaposan informálta a pedagógusok, szülkora felelősséget vállalunk,hiszen keveők és diákok körét. Azonnal szülői értesen vagyunk Magyarországon és nem könnyű
kezletet tartottunk, ahol empátiával sike- ma egy iskolát fenntartani, de a rendfőnök is
rült kezelnünk a kérdést; az egyik érte- egyetértett velem, hogy egy ilyen alkalmat nem
kezlet után még meg is tapsoltak a kedves
szabad elszalasztani. A Don Bosco Szakiskola régáta működik a szaléziak fenntartásában és sike:
szülők! Ellenérzést tehát - egyetlen egy,
resen segíti a hátrányos helyzetű, zömében
fenntartásait hangoztató szülőt kivéve roma gyerekeket. Most Ternyák érsek úr jóvolegyáltalán nem tapasztal tunk. A diákokat
tából a plébániát is a szaléziak vezetik Kaiskolagyűlésen, weblapunkon pedig minzincbarcikán. Ez nagyon jó, mert találden érdeklődőt folyamatosan tájékoztatkozhatnak a fiatalokkal az iskolában
és az iskolán kivül, a templomtunk az események állásáról. Egyetlen
ban, a plébániai élet kediákot sem vesztettünk, viszont egy teljes
osztályt átvettünk egy megszűnő városi
középiskolából. Érdekesség, hogy az átvett ll. osztálya Facebook közösségi portálon szerveződött meg, és azóta ők is is- - Hogyan készülnek a beilleszkedésre
egy szerzetes rend intézményei közé?
kolánk tanulói.
A diákokat, szülőket, a tantestületet megfelelően felkészítettük a változásokra. Át- tük Andrásfalvy János atyát, aki nevelési
- Mit várnak a szaléziaktól?
Nyugalmat, békét, kiszámíthatóságot. Több alakítottuk, szalézi nevelési elemekkel ki- igazgató-helyettesként velünk együtt éli a
odafigyelést a diákokra és a nevelő- egészítettük pedagógiai programunkat, hétköznapokat, Vitális Gábor atyát, a plétestületre. Azt, hogy napi méltatlan gaz- felkészültünk az etika és a hitoktatás be- bánost és Márkus Zoltán atyát, a közösség
dálkodási gondok nem teszik szinte meg- vezetésére. Tantestületünkhöz igen közel igazgatóját. Úgy gondoljuk, hogy iskooldhatatlanná
iskolánk
gazdálkodását. áll a katolikus értékrend, így nem fog ne- lánk átvételével a szalézi rend is gazdaJános atya mindennapi támogatását, a sza- hézségeket okozni az egyházi fenntartás. godni fog, mi pedig - diákjaink és a fiatallézi rend másfél százados nevelési érté- Kiváló kapcsolatokat sikerült kiépítenünk ság javára - tovább végezhetjük eddig is
eredményes oktató és nevelő munkánkat.
a szalézi tartomány vezetőivel, megszeretkeinek átvételét.
- Mik voltak az első lépések, és mi az,
ami szeptembertől kerül napirendre?
2011 tavaszát nagyon nehezen éltük meg;
a fenntartóváltozással kapcsolatos helyzet
napi változása nagy bizonytalanságot jelentett számunkra. A nyárelő és a nyári
szép hónapok a müködési engedély beszerzésével, az iskolai dokumentáció elkészítésével teltek, az őszelőt pedig a pedagógiai munka dokumentumainak elfogadásával, az iskolaszék és a szülői szervezet munkájának újjá formálásával
kezdjük. Nagyon várjuk a tanévnyitó ünnepséget, az első iskolai igeliturgiát a
Szent Család templomban és az esti iskolabúcsúztató/iskolaköszöntő "happening
party t". Elvégre új iskolát teremteni nem
mindennapi adománya az életnek!
Az évnyitó estéjén Andrásfalvy János és Petróczi Gábor is fellépett a tanárokkal együtt.

SZALÉZI ÉRTESíTŐ'> 2011/5'>.

5

