Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője
Andrássy Gyula SZKI tanévnyitó

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy-egy új iskolaév kezdete mindig tele van várakozással, és talán némi aggodalommal is.
Bár a tanévkezdés az ősz első napjaira esik, mégsem a tovatűnt idő szomorkás hangulatát
idézi fel bennünk, hanem a nyitásét, a kezdését és újrakezdését, a megújulás, vagyis a tavasz,
a reménykedés érzését.
Ez a tanévkezdő nap, szülők, nagyszülők és fiatalok, mindannyiunk közös ünnepévé, a
remény visszatérő apjává válik évről évre.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok!
A 2010-es országgyűlési választásokon Magyarország állampolgárai nagy többségben arra
adtak felhatalmazást megválasztott vezetőiknek, hogy építsék újra gazdasági erejében,
kultúrájában, szellemiségében és erkölcseiben megtépázott hazánkat.
Az újjáépítést pedig, amint azt nagy kultuszminiszterünk, gróf Klebelsberg Kuno bizonyította,
az iskolákkal kell kezdeni.
Az új épülethez pedig új tervrajzra is szükség van.
A minap ünnepelt államalapító Szent István királyunk példája is erre tanít: erős kősziklára
támaszkodó szilárd törvényekkel és iskolákkal kell és lehet a jövőt megalapozni.
Nekünk, kései utódainak is van már végre új és erős Alaptörvényünk, Áprilisi Alkotmányunk,
benne a Nemzeti Hitvallásunk, amely megnyitotta az utat a tanügy hosszú távú rendezése előtt
is, és amelynek méltó megismertetésére a Kormány nagy gondot fordít a most kezdődő
akadémiai évben is.
Milyen irányt jelölnek ki az új Tanügyi Törvények?
Követik azt a célt és értékrendet, amelyet a Nemzeti Együttműködés Kormánya 2010-ben
nyáron hirdetett meg a kormányprogramjában, és amelyet új alkotmányunk rá egy évre
szentesített.
Oktatási törvényeink elkészítik a tervrajzát annak a szilárd építménynek, amely ismét erős,
sikeres, emberközpontú és versenyképes iskolarendszert hordoz majd.
Mi az új iskolarendszer legfontosabb elve?
Nincs sok új a nap alatt.

Az országgyűlés Közoktatási Bizottsága – nem tévedés! – az 1790/91-es ciklusban már
megfogalmazta: „az összes közoktatási intézmények egyformán, ugyanazon alapelvek szerint
rendeztessenek.”
A bizottság leszögezte azt is: „gondoskodni kell arról, hogy a társadalom valamennyi
rétegének rendelkezésre álljanak a művelődési szükségleteinek megfelelő iskolák.”
Ez a dolgunk most is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Andrássy Gyula Szakközépiskolát Magyar Királyi Fémipari Szakiskola néven alapították,
100 évvel ezelőtt, mert a diósgyőri és ózdi vasgyárak fejlődése szükségessé tette az ipari
szakoktatás beindítását.
A helyzet ma természetesen megváltozott, mégis bizonyos szempontból hasonló.
Néhány évvel ezelőtt, 2001-ben pontosan, Miskolcon is megtelepedett a világ egyik
legnagyobb presztízsű, mintegy 150 országában jelenlévő, elsősorban gépgyártással
foglalkozó vállalata a Robert Bosch Gmbh.
Bizonyára a hagyományos német-magyar barátságnak is köszönhetően a nagyvállalat jól érzi
magát Miskolcon, kapcsolata a jelenlegi városvezetéssel kitűnő, és folyamatosan bővíti itteni
tevékenységét.
Ehhez a bővítéshez elengedhetetlen a megfelelő szakmunkások képzése, ezért a Bosch Gmbh.
kiemelten támogatja az Andrássy Gyula szakközépiskolát.
Biztos vagyok abban, hogy az együttműködés még nagyon sokáig sikeresen fog folytatódni,
mi miskolciak mindent meg fogunk ezért tenni.
Kedves Diákok! Örüljetek egymásnak az új tanév kezdetén!
Köszöntsétek szeretettel és tisztelettel tanáraitokat, és vegyétek komolyan a tanulást, amely a
világ felfedezésének soha vissza nem térő nagy kalandja lehet, ha ti is így akarjátok.
Kedves Szülők, segítsék a gyermekeiket ezen a szép felfedező úton!
Boldog, a reményeket beteljesítő új tanévet kívánok mindenkinek.

