Dr. Kriza Ákos polgármester úr ünnepi beszéde

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Ünneplő Pedagógusok, Diákok és Vendégek!

Minden bizonnyal igaz lehet az, hogy a diákok nem a legkedvesebb ünnepe az
Évnyitó. Így van ez azért, mert ez már biztos jele annak, hogy a nyárnak, a
szabadságnak egy időre vége szakad, és hamarosan kezdődik a munka. És azért
is feszültek lehetnek kicsit, mert ezek az ünnepségek rendszerint fárasztónak
tűnnek, és ahelyett, hogy az utolsó napokat még a barátaikkal töltenék, már az
iskolában kell lenniük, és hosszú beszédeket kell hallgatniuk. Tudom jól,
diákként az én fejemben is hasonló gondolatok cikáztak annak idején.
Éppen ezért előre is elnézést kérek tőlük, de ahhoz képest, hogy 100 éve létezik
az iskola, az én mondókám csak egy ezredmásodpercnek felel meg.
Nos, hát engedjék meg, hogy ez alatt az ezredmásodperc alatt megpróbáljak az
eltelt 100 évről beszélni.
Száz év a tudás és műveltség szolgálatában, mely során az érték és az
elkötelezettség megsokszorozódik. Így sokszorozódik meg a diákok igyekezete
és tehetsége, a tanárok odaadása és bölcsessége is.
Egy iskola születésnapját ünnepelni akkor öröm igazán, ha az az iskola él és
működik. Ha az ott végzett ifjúság az alapítók szellemében sajátíthatja el az
emberi méltósághoz illő magatartási normákat, és a tudás oly magas szintjét,
amellyel továbbviheti a jövőt. Ez az iskola sikere.
Mindennapjainkban nem vagyunk hozzászokva a sikerhez. Vagy azért, mert
szűkösek a lehetőségeink, vagy azért, mert túl kishitűen vagy éppen túl
nagyravágyóan gondolkodunk. Sokszor kívánjuk a sikert, de keveset beszélünk
róla. Én ma beszélni szeretnék róla. A szellemiség, a szolgálat és a szívósság
sikeréről. A meg nem alkuvó törekvésekről, a jól gondozott tehetség, a fontos
erőfeszítések sikeréről. A 100 év sikeréről.
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Kedves Tanárok és Diákok!

Az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola elmúlt 100 éve az Önök és elődeik
sikere. A történelem sodrában azért maradt meg kiválónak, mert erejét a tudás,
a szellem és a tehetség forrásaiból merítette.
A kitűnő tanuló tudja, milyen nehéz minden próbatételnek azzal a felelősséggel
nekifutni, hogy nem okozhat csalódást, ezért mindig igyekszik a legjobb lenni.
A kitűnő intézmény pedig arra képes, hogy megfeszített munkával,
megsokszorozott figyelemmel és alázattal a legjobbak között tud maradni. Az
Andrássynak ez sikerült és tanévről tanévre bizonyítja, hogy ma is sikerül,
hiszen a megye és az ország legnívósabb szakközépiskolája. Miskolc köszönettel
tartozik ezért. 2012-ben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nívódíjat
adományozott a megye legrégebbi műszaki szakközépiskolájának, elismerve és
megköszönve ezzel az itt folyó oktató- és nevelőmunkát.
Az intézmény a folyamatosan megújuló kihívások ellenére mindig is
meghatározó szerepet töltött be a régió középfokú műszaki szakképzésében. A
kor követelményeihez alkalmazkodva, és azokat mindenkor szem előtt tartva,
korszerű ismeretekkel és egészséges erkölcsi szellemiséggel rendelkező
szakembereket képez a gazdaság számára.
Éppen a folyamatosan változó és megújuló világ miatt fontos, hogy legyenek
olyan mérföldkövek, olyan pontok, melyekhez igazodhatunk, és amelyek a
biztonságot, az állandóságot jelentik számunkra. Az Andrássy ilyen igazodási
pont. Nem kezdheti ki politikai vihar vagy gazdasági válság, 100 éve itt áll.
Az Andrássy Gyula Szakközépiskola úgy tudott minden időben és helyzetben a
változások élére állni a miskolci szakképzés fellegváraként, hogy közben
vezetői, tantestülete őrizte az állandóságot. A minőség állandóságát.
Az iskolát mindig jellemezte a jó értelemben vett konzervatív szemlélet, amely
a tudást, az értékőrzést fontos feladatnak tekintette, ugyanakkor rendkívül
innovatív volt, élen járt az újításokban. Ebben rejlett és rejlik ma is az ereje.
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A 2012/2013-as tanév újabb fontos állomás lesz az iskola életében, hiszen a
szakközépiskola és a Bosch szakképzési együttműködésének keretében
beindulnak az ún. „Bosch osztályok”.
A magas minőségű és célzott szaktudással rendelkező technikus szakemberek
utánpótlását biztosító program a miskolci Bosch és az Andrássy Gyula
Szakközépiskola szoros együttműködése eredményeként kelhetett életre.
Oly sokszor halljuk, hogy a piac változásait, igényeit követnünk kell, mert
lemaradunk. Nos, a Bosch és az iskola ennek eleget tett. Miskolc legjelentősebb
ipari gyártóközpontja a munkaerőpiacon is jelen van, és saját igényeinek
megfelelő követelményeket támaszt a munkavállalókkal szemben. Az
együttműködés valójában nem más, mint megfelelés az igényeknek és
követelményeknek. Mindkét fél jól jár. A munkavállalók munkahelyhez, a
munkáltatók magasan képzett, a piaci igényeknek megfelelő, és a technológiai
változásokhoz alkalmazkodó munkaerőhöz juthatnak. Alkalmazkodni és
alkalmazni. Ha úgy tetszik, ez már a jövő oktatástechnológiája.

Tisztelt Vendégek! Ünneplő Tanárok és Diákok!

Ma a tudásnak adott évtizedek megújuló forrásait is ünnepeljük. Azt az
elkötelezettséget, azt a kitartását, amely nélkül nem születnek nagy
gondolatok, felfedezések, tudományos eredmények, amelyek nélkül a
képességek nem a kiválóságok, hanem a középszerűség szolgálatába
kényelmesednek.
Az elmúlt 100 év alatt az iskola – történetének állomásait végigtekintve –
gazdag és változatos utat tett meg napjainkig. Büszke azokra a tanítványaira,
akik teljesítményeikkel, munkájukkal ismertek lettek az országban.
Jó innen, az Andrássyból a jövőbe tekinteni. Jó az Andrássyban a sikerről
beszélni. Jó itt ünnepelni a múló időben az örök értékeket.
Kívánom, hogy valamennyien ennek megtartó örömével folytassák azt, ami 100
esztendeje elkezdődött, mert tudom, hogy a következő 100 év sikertörténete
pedig ma kezdődik el.
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
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