
ték, kísérték a tanulókat, mivel a szülõk dolgoztak, velük szívesen dolgozott eredményesen. Nem sza-
bad elfelejtenem a szlovákiai sítáborokat sem. Ezek szervezésével a volt iskolánk járt az élen.

A továbbiakban a tanítványok közül megemlítem azoknak a nevét, akik innen indultak el és szerez-
tek hírnevet az iskolájuknak. Szemenyei Ágnes reumatológus orvos lett, itt tevékenykedik Egerben.
Kohár Lajos diplomata lett. Ágoston Kata és Péter színészek Budapesten. Szekeres Adrienn a város ar-
ca, énekével hódít. Szilágyi Zsuzsa az országos Autista Szövetség elnöke. Fitala Dávid állatorvos Bu-
dapesten, Papp Judit a Szilágyi Gimnázium tanára lett. Juhász Ildikó jogász Egerben, Thumerer Éva bo-
rász. Murguly Mónika parlamenti jogász, Rostás Bea Piros szobrász, sok országban szabadtéri szobrai
hirdetik, õ is ebben az iskolában kezdte iskolás éveit. Zaj Orsolya egykor a TDK-án elsõ lett, most a
Nemzeti Múzeum munkatársa. Grósz Katica holland cégnél vezetõ beosztásban dolgozik Budapesten,
Grósz Zsuzsa, a testvére a kézmûvességben jeleskedik, kiváló tûzzománckészítõ. Tõsi Virág tájfutóver-
senyen az elsõk között van. Sorolhatnám még tovább a volt iskolám híres tanulóinak neveit, akik mint
anyák, nagymamák viszik és továbbítják gyerekeiknek, unokáiknak a sok szép élményt, a tanultakat.

Köszönöm a sok segítséget, amit kaptam még most is a volt iskolámtól! Kívánom, hogy folytassák
áldozatos munkájukat a gyerekekért!

(Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanulójának munkája, felkészítõ tanár: Somfai
Tiborné)

Basa Evelin

A miskolci Fáy András Görögkatolikus
Közgazdasági Szakközépiskola története1

1917. október 3. Iskolánk jogelõdje Nõi Felsõkereskedelmi Iskola néven kezdte meg mûködését a
város lakói által csak „cérnaegyetemnek” becézett nõi ipari iskolában. Azért nem szeptemberben, mert
az iskolaalapítás és az iskola helyének kijelölése körül nézeteltérések akadtak. A tanítás két tanterem-
ben folyt, és a képzés ekkor még hároméves volt. Helyileg az épület a mai Déryné utcában volt találha-
tó, és ma a Színészmúzeumnak ad otthont. Elsõ igazgatója Vértesy Sándor volt. Õt egy évvel késõbb
Bank Sándor követte.

Az 1918/19-es tanévtõl kezdõen megváltozott az iskola helye. 1918 nyarán a nõi ipari iskolából a
Papszer utcai Városi Múzeum emeletére költözött a „leánykeri”, miután az iskolafenntartó a Papszer
utcai múzeumépületet emeleti traktusát az iskola céljaira utalta ki. Itt 4 helyiséget elõadóteremnek ren-
deztek be, egy terembe – a tanári szobába – a könyvtárat és a kémiai-fizikai felszereléseket állították
be, és egy szobát igazgatói irodának alakítottak át.

1919-ben négy évfolyamossá szervezték a felsõkereskedelmi iskolákat, így iskolánkat is, és ezzel a
magyar iskolarendszerben teljes jogú középiskolává vált. Az iskola egyre népszerûbbé vált, sokan kí-
vántak felsõkereskedelmi tanulmányokat végezni, emiatt egyre szorítóbbá vált a létesítményhiány, a
múzeum és a kereskedelmi leányiskola az adott körülmények között nehezen tudta ellátni a feladatait.
Bank Sándor igazgató szavait idézve: „e fehér, boltozatos, klastromszerû falak egészen bizonyos, hogy
ma már nem valók modern iskola befogadására”.

Ez a helyzet cselekvésre késztette a fenntartókat: Miskolc város képviselõtestületét és Hodobay Sán-
dor polgármestert. Nekik köszönhetõen 1926 szeptemberétõl új iskolaépületben – mai közismert nevén:
a Zenepalotában – folytatódott a tanítás a Négy évfolyamú Nõi Felsõkereskedelmi Iskolában. Hat osz-
tályban folyt a képzés. Ekkor már iskolánk jól felszerelt kémia-fizika szertárral, tornateremmel, gépíró-
teremmel, könyvtárral rendelkezet. Miskolc legjobban ellátott iskolája volt abban az idõben a tárgyi fel-
tételeket tekintve. Egyetlen szépséghibája volt a dolognak, hogy társbérlet volt egyben, ugyanis a váro-
si zeneiskola is ebben az épületben kapott helyet.

1940-ben névváltozás következett be, mivel az 1940-41. iskolai évtõl a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az ország valamennyi felsõkereskedelmi iskoláját kereskedelmi középiskolává szervezte át.
Iskolánk új neve: Kereskedelmi Leány középiskola.
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A második világháború borzalmai az épületet sem kímélték. A városvezetés ebbe az épületbe költöz-
tette a szintén Miskolcon mûködõ izraelita polgári leányiskolát, majd légoltalmi tanfolyamok céljára
vették igénybe az épületet. A tanítás rendje is módosult, két mûszakban tanítottak és megrövidültek a
tanévek.

1944. március 21-e után a kör bezárult – az iskola épületét a német katonai hatóság vette igénybe, a
növendékeket átmeneti idõre a Városi Nõi Ipariskolába költöztették. Oda, ahol az iskola megkezdte a
mûködését, a „cérnaegyetemre”. Aztán jött Miskolc város ostroma, német katonák, majd az orosz had-
sereg. Az orosz megszállás tantárgyi revíziót is jelentett, 1945. január 15-én rendkívüli tantárgyként be-
vezették az orosz nyelv tanítását. 1946. szeptember elsõ napjaiban – több mint két esztendei távollét
után – az iskola visszatérhetett saját épületébe.

A következõ, az iskola életét mélyrehatóan megváltozató esemény 1949-ben történt. Államosították
az intézményt és új nevet adtak neki: a Kereskedelmi Leány Középiskola helyett Közgazdasági Leány-
gimnázium lett, melyben már 11 osztály mûködött ekkor.

1951-ben újabb átszervezés miatt az iskola új nevet kapott: Közgazdasági Technikum Ipari Tagoza-
ta. A Zenepalotában délelõtt folyt a zenei oktatás és a „közgázosok” képzése, délután pedig a zenei gim-
náziumé. A társbérlet nehézzé vált, mindennapossá váltak az összetûzések, súrlódások.1952. július
15-én Juhász Endre igazgató lemondott, az új igazgató Balogh Ferenc lett. A városvezetéssel folytatott
tárgyalások eredményeként megszületett a megoldás: gimnáziumok összevonása után felszabadult a
Tóth Pálról elnevezett leánygimnázium épülete, így 1953 nyarán a Közgazdasági Technikum Ipari Ta-
gozata és a Zenei Gimnázium odaköltözhetett. Az épület a Palóczy utcában található, ma a Magyar Ál-
lamkincstár épülete. Itt indult meg a levelezõ oktatás és ide költözött a Gépíró és Gyorsíró Iskola is.

Az 1956-os miskolci esemé-
nyek nyomot hagytak iskolánk tör-
ténetében is. 1956. október 25-én a
tüntetõ tömeg a Zsolcai kapuban
található ÁVÓ-székházhoz vonult,
ahol az ÁVÓ-sok belelõttek a bé-
kés tüntetõk tömegébe. A lövöldö-
zések áldozata lett iskolánk tanuló-
ja, Grómusz Mária, két osztálytár-
sa pedig megsebesült. Grómusz
Mária emlékét a mai diákok is õr-
zik, megemlékezünk róla az októ-
ber 23-ai ünnepségen, és a Vasgyá-
ri temetõben lévõ sírját is gondoz-
zuk.

1960-ban újabb átszervezés és
újabb névváltozás következett be.
Iskolánk neve: Közgazdasági
Szakközépiskola. Az átszervezés
szakosítást jelentett, többféle ága-
zat beindítását a ma is meglévõ gazdasági szakok mellé. Ebben a tanévben választotta el szervezetileg
egymástól a fenntartó a Zenei Gimnáziumot és a Közgazdasági Szakközépiskolát. 1967-ben Balog Fe-
renc igazgató nyugdíjba vonulása elõtt bevezette a pénzügyi és belkereskedelmi ágazatot, amelyek évti-
zedeken keresztül a legnépszerûbb szakok voltak.

1973. január 1-jén új korszak kezdõdik iskolánk életében, melyet az új iskolaigazgató neve, Puskás
Imréné fémjelez, akit „iskolaépítõ” igazgatónak is szokás nevezni. 1976-ban a Palóczy utcai épületet
életveszélyessé nyilvánították: levált a mennyezet egy darabja az írógépteremben. Ezután a tanítás több
iskolában folyt (a Központi Leánykollégiumban, a II. sz. Szakközépiskolában, a Patak utcai Zenei Álta-
lános Iskolában, a Fazekas Általános Iskolában), ami nagy megterhelést jelentett tanárnak, diáknak
egyaránt. Érdekessége az életveszélyessé vált épületnek, hogy a mai napig áll és a Magyar Államkincs-
tár mûködik benne. Puskás Imréné fáradságot nem kímélõ, kitartó, áldozatos munkájának köszönhetõ-
en 1980-ban az Avas-alján – új paneltechnológiával, ami akkor nagyon modern és korszerû volt – meg-
épülhetett az új, „kék” iskola. Bár az építkezések beindításánál nehézséget okozott, hogy ekkoriban „ti-
los” volt középiskolát építeni, ezért a Vörösmarty utcai általános iskola terveit adaptálták az Avas aljá-
ra. Az elsõ évnyitó egyben névadó-tanévnyitó is volt.
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1981-ben az iskola felvette
Fáy András nevét és Fáy And-
rás Közgazdasági Szakközép-
iskola lett az intézmény hiva-
talos neve. Fáy András nem-
csak névadónk, de példaké-
pünk is kell hogy legyen. A
névadó Fáy András nagyszerû
ember, kiváló gondolkodó és
ragyogó gyakorlati szakem-
ber volt. Legtöbben a Pesti
Hazai Elsõ Takarékpénztár
alapítójaként ismerjük, de
sokoldalúsága miatt többen is
„a nemzet mindenesének” is
nevezték. Nemcsak állatme-
séket és társadalmi regényt
írt, hanem orvosi recepteket is
gyûjtött és közreadott. A szí-
nészettel is foglalkozott, sõt,
elsõ társigazgatója volt a

Nemzeti Színháznak Bajza Józseffel együtt. Ez a nyitottság a jövõ nemzedékét is kötelezi, hogy a jó
példát kövessék.

1985 szeptemberében ismét igazgatóváltás következett be: az új igazgató iskolánk egykori tanára,
Majoros Györgyné (Balogh Klára), akinek élete és sorsa rendkívüli módon forrt egybe a Fáy András
Közgazdasági Szakközépiskolával. Édesapja Balogh Ferenc, aki 15 évig igazgatta iskolánk minden-
napjait, édesanyja nagy szakmai tudású gép- és gyorsírás szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig na-
gyon eredményesen ugyanitt. Az iskola második otthonává vált kisgyermekkora óta. Itt érettségizett,
majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után „hazajött” tanítani, majd 1985-tõl
négy cikluson át édesapja nagy örömére és a tantestület bizalmának köszönhetõen igazgatta a „Fáyt”.
Igazgatósága sok reformot hozott iskolánkba, számtalan programba kapcsolódtunk be az õ vezetése
alatt.

1992-ben kísérleti jelleggel beindult az Emberi Erõforrások Fejlesztési Program – világbanki prog-
ram szerinti képzés. Az új képzésben elõtérbe került a közgazdasági ágazaton belül a közismereti tár-
gyak oktatása és ezen belül kiemelkedõen fontos szerepet kapott az idegennyelv-oktatás. Bevezették az
informatikaoktatást, aminek magas színvonalát jelzi, hogy 2003-tól mûködik iskolánkban akkreditált
ECDL-vizsgaközpont is; 1995. március 14-én az országban elsõk között taniroda megszervezésére ke-
rült sor Szûcs Erika tanárnõ vezetésével; 2001 szeptemberétõl megindult az iskolában a két tanítási
nyelvû képzés angol–magyar és francia–magyar csoportbontásban. Ennek a tagozatnak az a sajátossá-
ga, hogy közismereti és szakmai tantárgyakat is tanulnak a diákok idegen nyelven. Ezek az osztályok új
színt és izgalmas országismereti programokat, valamint külföldi utazásokat hoztak iskolánk életébe. A
2004/2005-ös tanévtõl megindult a nyelvi elõkészítõ osztály angol és német nyelven.

2011-ben újabb fordulat következett be iskolánk életében. A Görögkatolikus Egyház, a Miskolci
Apostoli Exarchátus vette át a fenntartói feladatokat. Új igazgatónk Kondás Miklós lett. Megmaradtak
régi ünnepeink, hagyományaink, de új ünnepekkel, lelki napokkal, zarándoklatokkal gazdagodtunk.
Elõtérbe került a közösségi és a lelki nevelés. Iskolánk nemcsak lélekben, hanem külsõségekben is
megújult: a legendás „kék iskola” zöld lett, megújult a fûtési rendszer, a kerítés, a tantermek berendezé-
se. Sokat gazdagodtunk 2011 óta, hiszen az iskolavezetés és a tanári kar – a keresztény és nemzeti elve-
ket követve – továbbra is igyekszik iskolánk tanulói számára tartalmas, élményekben gazdag diákéve-
ket biztosítani. A Fáyba járni, fáys diáknak lenni mindig dicsõség volt és ma is az!

(A miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak munkája, felké-
szítõ tanár: Elek Józsefné)

Ster Ákos–Szendrei Adrienn
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