Tisztelt Képviselő Asszony, Polgármester Úr, Igazgató Úr,
Alpolgármester Úr, Főosztályvezető Úr, Osztályvezető és Képzési
Csoportvezető Asszony!
Szeretettel köszöntöm Önöket az Andrássy Gyula Szakközépiskola
történetének kimagasló évfordulóján, a 100. tanévnyitón.
Köszönöm egész iskolai közösségünk nevében, hogy megtisztelnek
jelenlétükkel és osztoznak örömünkben. S bízom benne, hogy a tanév
során ránk váró ünnepi alkalmak közé az értékteremtő és jövőépítő
együttműködés, közös munka folyamata fog beépülni. Arra kérem
Önöket, mint hivatásuk kiemelkedő képviselőit, hogy vigyék hírét
iskolánknak, diákjaink, kollégáink évszázada tartó folyamatos alkotó
tevékenységének.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákjaink!
Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a 2012/2013as tanév megnyitóján a 100 éves Andrássy Gyula
Szakközépiskolában. A jeles évforduló bizonyára az iskola mostani
diákja és munkatársai számára egyaránt jelent örömet és kihívást, s
egyúttal késztetést a megújulásra. Az előző tanév szép tanulmányi és
sportsikerei ehhez kellő alapot adnak. Régi-új iskolánk soha nem látott
számú új diákot fogad falai közé a centenáriuma évében: 5
kilencedikes és 4 1/13-os osztályban több mint 300 tanuló lesz
andrássys.
Az
iskolaválasztásban
kifejeződő
bizalmuknak
intézményünk az emberi és a tárgyi feltételek fejlesztésével kíván
megfelelni.
Ezek közül a legfontosabb a tavaly szerződéses formát öltött
hosszú tavú partnerség a Robert Bosch Energy and Body System és a
Robert Bosch Power Tools között, amelynek eredményeként most 2
„Bosch-osztály” kezdi meg tanulmányait: a 9. B gépész és az 1/9. G
gyártósori gépbeállító osztály.
A másik fontos változás az emberi erőforrások fejlesztését
jelenti: 6 új kolléga kezdett munkához az elmúlt napokban: 2 gépész
szakmai elméleti tanár (Farkas Krisztián és Újvárosi Sándor); 2
informatikus tanár (Farkas Zoltán és Füvesi Gábor); 1 forgácsolólakatos szakoktató (volt diákunk: Csóka János) és 1 matematika-
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informatika szakos tanárnő (Fedor Edina). Kérek mindenkit, fogadják
őket szeretettel és segítséggel.
S végezetül örvendetes, rég várt változás áll be az épület
esztétikai és komfort feltételeiben is: az elmúlt hetekben megújultak
az 1950-es években kialakított mosdók, s október végéig az utoljára
1977-ben renovált homlokzat is fel lesz újítva. A felújítási munkák
pénzügyi hátterének biztosításáért ezúton mondok köszönetet
fenntartónk, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének, Dr. Kriza
Ákosnak, és városunk jelenlévő többi vezetőjének.
Két új, szép és korszerű szaktanterem kialakítására is sor került a
nyáron. Az első a „Bosch tanterem” – a volt 252-es terem – amely a
Bosch Miskolc teljes körű finanszírozásával lett kialakítva. Ezért
iskolai közösségünk nevében Mang igazgató úrnak mondok
köszönetet. Másik új szaktantermünk a taniroda, amelyet a tavalyi
szakképzési támogatásból fedezve tudtunk teljesen felújítani: ezért a
bennünket támogató több mint 20 gazdasági szervezetet illeti a
köszönet – amelyek közül a legnagylekűbb támogatónk a Bosch
Miskolc 2 gyára volt. Köszönet érte!
Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Az elmúlt tanév
kedvező változásai alapot adtak a hosszú távú és eredményes
fejlődéshez iskolánk számára. Én – ismerve kollégáimat és
diákjainkat, megtapasztalva a fenntartói és a gazdasági képzési
partnereink segítségét, – bízom benne, hogy iskolánk történetének
második évszázadát a centenáriumi tanévben a tartós, értékteremtő
nevelő-oktató munka sikereivel teszi emlékezetessé. Ehhez kívánok
minden diákunknak, kollégánknak és munkatársunk jó egészséget s
kitartást. Az Andrássy Gyula Szakközépiskola centenáriumi tanévét
ezennel megnyitom!

