Centrumos karácsony
Az idei tanévben az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és
Szakközépiskola rendezte a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményeinek
karácsonyi ünnepségét.
A rendezvény vendége volt Dr. Völner
Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi
Minisztérium államtitkára.
A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlést
Steindl Balázs alelnök képviselte, míg a
Kereskedelmi és Iparkamara üdvözletét
Szerencsés László elnök
és
Zoltai
Dániel titkár hozta el a közös ünneplésre.
A Szakképzési Centrumot Berczellyné Nagy Marianna főigazgató, Meszes Balázs szakmai
és Bodnár Mihály gazdasági főigazgató-helyettes képviselte. Az iskolák képviseletében
mintegy 60 fő vett részt az eseményen: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyakorlati
oktatásvezetők és a szakképzési centrum dolgozói.
Elsőként Szepesi Márta igazgató asszony
üdvözölte a megjelent vendégeket, majd
Szerencsés László, a megyei Kereskedelmi
és Iparkamara nevében köszöntötte az
ünnepség
résztvevőit.
Köszöntőjében
kiemelte a szakképző intézmények és a
kamara együttműködésének fontosságát a
pályaorientáció és az oktatásminőség
fejlesztésének területén. Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke beszében többek
között megköszönte a szakgimnáziumok és szakközépiskolák munkáját a megyei
értékek ápolásában, terjesztésében.
Az elismerő szavakra Berczellyné Nagy Marianna főigazgató
válaszolt megköszönve a megyei közgyűlés és a kamara egész
éves támogatását, majd kiemelte: nehéz, de eredményes évet
zárt a Szakképzési Centrum. Bízhatunk benne, hogy a
folyamatosan zajló fejlesztésekkel közelebb kerülünk a
szakképzéssel szembeni vállalati, társadalmi elvárások
teljesítéséhez.
Ebben segíthet a napokban módosított
szakképzési törvény, amely további lendületet adhat a duális
képzés elterjedésének, a cégek szakképzésben való
együttműködésének. A főigazgató gondolatainak zárásaként
az intézmények pedagógusaihoz, szakoktatóihoz, dolgozóihoz

Boldog karácsonyt a
Tatabányai Szakképzési
Centrum valamennyi
dolgozójának!

szólt: ennek a munkának a legfelelősségteljesebb része az iskolákban zajlik, amelyért
nagy-nagy köszönet jár az intézmények valamennyi dolgozójának, vezetőjének.
Nagy Edina, a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
igazgatója mondott viszontköszönetet a centrum vezetőinek, akiknek karácsonyi
meglepetéseket adott át az iskolák igazgatói, igazgatóhelyettesei nevében.
Az adventi hangulatú műsort Valovics
Marcella, a Balassa iskola tanulója acapella
Ave Maria előadása nyitotta meg, majd
Kovács
Árpád
saját
megzenésített
költeményeiből adott ízelítőt. Zárásként a
Balassa tantestületének kamarakórusa
adott karácsonyi ihletésű műsort, ahol az
utolsó dalokba már a jelenlévők is
bekapcsolódtak.
A részvevők díszvacsora keretében kötetlen beszélgetésen vehettek részt, melyhez
Meszes Balázs, az iskola korábbi igazgatója, a Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettese mondott pohárköszöntőt.
Az egész napos előkészületet igénylő rendezvény lebonyolításáért, a különleges
ételekért, a nagyszerű felszolgálásért köszönet illeti Széher Korinna, Szekeres
Gabriella, Trexler Krisztina, Balogh Gyula és Várvölgyi Attila kollégákat és diákjaikat.
Szemet gyönyörködtető élmény volt látni
az iskola tanulói által az Adventi forgatag
jegyében készített mézeskalács falut. Az
idei tanévben a falu magában foglalja az
udvarokat
kerítéssel,
fenyővel,
kisvonattal; több épület karácsonyi
világítást
is
kapott.
Idén Ady Endre Karácsony című verse
ihlette a kompozíciókat, melyet a város
óvodásai is megtekinthetnek a téli szünet előtt. Szervező és koordináló tanár: Porubszky
Krisztina.
Gratulálunk a Balassa vezetőinek, tanárainak és tanulóinak és köszönjük a magas
színvonalú produkciót, a finom ételeket és italokat, a gyönyörű díszítést
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