Szalay Sándor felterjesztése
Szalay Sándor 1951-ben született a Tibolddarócon. Középfokú tanulmányait 1966-ban Miskolcon,
az akkori 1. számú Ipari Szakközépiskolában kezdte meg. Az 1968-ban bekövetkezett átszervezés
nyomán a 3. számú Szakközépiskolában (mai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola) fejezte be
tanulmányait. 1970-ben érettségizett esztergályos szakon. Még ebben az esztendőben
elhelyezkedett a munka világában: az ongai Csavaripari Vállalatnál dolgozott 10 évet, előbb
esztergályosként, majd művezetőként.
1980-tól a közoktatás és felnőttképzés szolgálatában áll. 1980. márciusában az akkori Gépipari
Szakközépiskolában, mely a mai Andrássy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola dolgozott
szakoktatóként 2013 júniusában történt nyugdíjazásáig, vagyis 34 esztendeig. Közben az akkori
Nehézipari Műszaki Egyetemen (mai Miskolci Egyetem) elvégezte a műszaki szakoktatói képzést.
Szalay Sándor szakoktatóként a több mint 3 évtized alatt több száz fiatalnak tanította meg a
gépészeti szakma alapjait. Egykori diákok visszaemlékezései alapján nagy türelemmel, kiváló
pedagógiai érzékkel, a tanulókkal mindig emberségesen bánva oktatott és nevelt. Keze alól jól
felkészült szakemberek kerültek a felsőoktatásba és a munkába.
Az Andrássyban 1985-től Szalay Sándor munkájának köszönhetően indult meg a felnőttképzés.
Ez amellett, hogy jelentős bevételt hozott az iskolának több száz embernek jelentett átképzést, s
így lehetőséget az elhelyezkedésre, újabb munkakör betöltésére. A cégekkel, munkaadókkal,
képzőkkel jó kapcsolatokat épített ki és ápolt.
Szalay Sándor 34 évnyi munka után műhelyfőnökként ment nyugdíjba az Andrássy Gyula
Szakközépiskolából 2013-ban. De a mai napig a felnőttképzés és Miskolc városa szolgálatában
áll. 2013 nyarától a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatát, a Miskolci Felnőttképző Központ Kft.
(egykori MITISZK Kft.) irányítja és vezeti ügyvezető igazgatóként. A 2013-ban még veszteséges
céget egyenesbe hozta, a kapcsolatrendszerének és munkájának köszönhetően egyre több képzést
szervez városi cégeknek és egyéb vállalatoknak. Így mára Szalay Sándornak köszönhetően
nyereséges a Miskolci Felnőttképző Központ Kft. és fontos szerepet játszik a miskolci
felnőttképzésben. A Miskolc Holding tagvállalatok mellett a BOSCH céget kell kiemelni, mint fő
partnert, akik számára képzéseket, átképzéseket szervez Szalay Sándor.
Szalay Sándor több mint három évtizednyi kiváló oktató munkája miatt érdemes Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kitüntető címére, a pedagógiai díjra.

