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A német–magyar együttműködés példájaként méltatta Balog Zoltán a Budapesti Német
Iskolát
2015. május 29. 22:32
Ajánlom
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z idén 25 éves Budapesti Német Iskola egyidős az új magyar demokráciával, hiszen a magyarországi rendszerváltozás idején alakult meg, egyúttal
jó példája a német–magyar együttműködésnek és annak a kívánságnak is, hogy ez az együttműködés tovább éljen – hangsúlyozta az emberi
erőforrások minisztere.
Balog Zoltán a Budapesti Német Iskola – Thomas Mann Gimnázium fennállásának 25. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen azt mondta: a Budapesti Német Iskola olyan időszakban jött létre, amikor megszűnt a
pártállam, megszűntek az ideológiai béklyók, és lehetségessé vált, „amit nagyon akartunk, amit nagyon
hiányoltunk”: alapítványok, pártok, kulturális intézmények és vallási közösségek alakulhattak.
Míg sok másik, az akkori „alapítási láz” idején létrejött intézmény azóta megszűnt, a Budapesti Német Iskola nem
csak fennmaradt, de bővült is, és maradt az a kívánság is, hogy „németeknek és magyaroknak közös dolgaik
legyenek” – tette hozzá.
Ennek az együttműködésnek a gyümölcse az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, több német–
magyar fórum, az egyik legújabb pedig az ifjúsági csereprogramokat támogató Német–Magyar Ifjúsági Társaság
is – sorolta Balog Zoltán.
A Budapesti Német Iskola a kultúrák találkozásának iskolája - hangsúlyozta a miniszter. Úgy fogalmazott: „a
találkozás változásra való készség és arra való készség, hogy tanuljunk egymástól, és javítsunk magunkon”. Ezt
jelenti a kultúrák találkozásának iskolája. Ahogy egy iskolai közösségben szükséges egymástól tanulni, úgy kell
lennie a nagypolitikában is – tette hozzá.
Fotó: Máthé Zoltán, MTI

Lieselore Cyrus,
Németország budapesti
nagykövete felidézte, hogy az
iskola még Kelet- és NyugatNémetország hivatalos
újraegyesítése előtt, az első
közép-európai német
iskolaként alakult meg, a
vasfüggöny leomlását
követően.

A Budapesti Német Iskolában
magyar, német és más
nemzetiségű gyerekek együtt
tanulnak és egymás kulturális
hátterét is megismerik,
mindezt éppen egy Európa
szívében fekvő országban,
Fotó: Máthé Zoltán, MTI
Magyarországon, ahol sok
száz éves múltja van a
„kulturális találkozásoknak”, amit az is tanúsít, hogy az országnak 13, törvényileg elismert nemzeti és etnikai kisebbség honos – emelte ki a nagykövet.
Az általános iskolai és gimnáziumi oktatást nyújtó Budapesti Német
Iskola – Thomas Mann Gimnázium a Németországon kívül működő
német iskolák több mint 140 intézményt számláló hálózatának tagja
és ennek keretében a két kultúrát integráló, közös német-magyar
iskolaként működik. Fontosnak tartja a két ország társadalmának,
kultúrájának és nyelvének kölcsönös megismertetését és a német
nyelv népszerűsítését.
Az ünnepség keretében Thomas Mahrenholtz igazgató bejelentette:
az iskola jelenlegi diáklétszáma 500-ról a következő négy évben
800-ra emelkedhet.
(MTI)
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