Esztergomi diák is a továbbjutók között
Esztergomban rendezték meg az EuroSkills CNC-maró szakma országos válogatóját
a TSZC Géza Fejedelem Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanműhelyében. A
versenyen Európa legfelkészültebb fiatal szakemberei mérik össze tudásukat a
kontinens legjobbja címért. A EuroSkills Európa-bajnokságnak idén - története során
először - Magyarország ad otthont, ugyanis szeptemberben Budapesten rendezik meg
a döntőt.
Az esztergomi válogatóverseny ünnepélyes megnyitóján Dr. Völner Pál országgyűlési
képviselő azt mondta: már tavaly, az országos versenyeken is kiváló eredményeket
értek el a helyi fiatalok. Jó úton járunk! – fogalmazott és hozzátette: a szakmák
presztízse emelkedik, ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy jól képzett, jó képességű
fiatalok legyenek ezen a területen is.
Bánhidy László alpolgármester köszöntőjében kiemelte: a mostani kormányzat és
Esztergom is fontosnak tartja a GDP arányos ipari termelés növelését és ezek a
fiatalok lesznek ennek fejlődésnek az oszlopai.
Berczellyné Nagy Marianna, a Tatabányai Szakképzési Centrum vezetője
hangsúlyozta: bízunk benne, hogy a magyarországi rendezés azt is jelezi, hogy a
hazai szakképzés jó úton halad, a szakmatanulás megbecsülése emelkedik. Az a fajta
társadalmi tudatformálás, illetve hozzáállás a szakképzéshez, a szakmát tanulókhoz,
ami ma jelen van, egyre inkább az elismerés irányába mutat – fogalmazott az
intézményvezető.
Kovács Tamás, a válogatónak otthont adó ipari szakgimnázium és szakközépiskola
igazgatója köszöntőjében kiemelte: nagy megtiszteltetés és a pedagógusok

munkájának elismerése is egyben, hogy az esztergomi képzési helyen rendezik meg
a válogatót.

Gyorshír a verseny eredményéről
Az országból hat versenyző mérette meg magát, akik közül Varga Norbert (Budapest)
és Riedling Regina Éva (Esztergom) szerzett jogot, hogy a verseny további részében,
így a több hónapos intenzív felkészítésben részt vegyen.

Varga Norbert a budapesti NCT Akadémia Nonprofit Kft fiatal dolgozója, míg a
küzdelemben második helyezést szerzett Riedling Regina - egyedüli lány indulóként az esztergomi Riedling R Tari-Prod Kft képviseletében állt a munkapad mellé.

Gratulálunk a felkészítő oktatóknak, cégeknek és a versenyzőknek!
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