Sajtóközlemény
Ismét átadták a Rail Cargo Hungaria tanulmányi ösztöndíjait
2019. november 4.: - A Rail Cargo Hungaria (RCH) tanulmányi ösztöndíjban részesítette a
Budapesti Osztrák Iskola hat kimagasló eredményt elért tanulóját. A támogatásról szóló oklevelet a
diákok dr. Kovács Imrétől, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnökétől és Körös
Norberttől, a társaság vezérigazgatójától vették át ünnepélyes keretek között. Az eseményen részt
vett Ulrike Köhler követasszony a Budapesti Osztrák Nagykövetség képviseletében és Margot
Wieser, a Budapesti Osztrák Iskola igazgatója, valamint a meghívott szülők és tanárok.
A piacvezető magyar árufuvarozási társaság 2011-ben indította a „Rail Cargo Hungaria
Tanulmányi Ösztöndíjprogramot, amelynek célja a kiváló eredményt elérő tanulók elismerése és
támogatása, a tehetségmenedzsment elősegítése a Budapesti Osztrák Iskolában, valamint az
iskola és a Rail Cargo Hungaria közötti hagyományosan jó együttműködés erősítése.
Ulrike Köhler követasszony az eseményen méltatta a Rail Cargo Grouphoz tartozó magyar vállalat
és az iskola hagyományos kapcsolatát, és gratulált az ösztöndíjasoknak, akik teljesítményük
elismeréseként ma kitüntetésben részesültek. Hozzátette: „A Rail Cargo Hungaria egy
versenyképes környezetben sikertörténetté nőtte ki magát, amely mindezen túl példaértékű az
Ausztria és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok fenntartható és együttműködő
jellegét tekintve. Az Osztrák Iskola számára komoly elismerés az is, hogy a Rail Cargo Hungaria
ennyire elkötelezetten fektet be az ösztöndíjprogramba. Ezúton mondok köszönetet az RCH-nak,
és egyben reményemet is szeretném kifejezni, hogy az együttműködés még sok-sok évig tovább
folytatódik.”
Körös Norbert az ösztöndíjak átadása alkalmából tartott beszédében rámutatott arra, hogy az
Európai Unió munkaerőpiacán nagy szükség van a jól képzett, innovatív gondolkodású fiatalokra.
Különösen igaz ez a vasúti árufuvarozás területére. A Rail Cargo Hungaria piacvezető vállalatként
ezért támogatja az iskolarendszer minden szintjén az utánpótlás-nevelést. „A fiatal generációk
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oktatását a cégcsoport magyarországi piacán éppen olyan fontosnak tartjuk, mint anyavállalatunk
Ausztriában” – hangsúlyozta hozzátéve, hogy a társaság minden lehetőséget megragad, hogy a
fiatalok érdeklődését felkeltse a vasúti árufuvarozás iránt.
A Rail Cargo Hungaria a Budapesti Osztrák Iskola tehetséges diákjainak támogatása mellett több
vidéki és budapesti szakképzési centrummal, valamint főiskolával és egyetemmel alakított ki
együttműködést. Ennek célja többek között, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a piacvezető vasúti
árufuvarozási társaság tevékenységére és a vállalat által kínált karrierlehetőségekre.
Az iskola igazgatója, Margot Wieser asszony a díjátadó ünnepségen elmondta, hogy a Budapesti
Osztrák Iskola sikerének számos oka van. Mindenekelőtt az „együttlét”, az embereknek egy
működőképes, szép összjátéka az: egy eleven iskolai közösség, amelyet a párbeszéd és a
partneri kapcsolat, az értékek megbecsülése, a bizalom és a tisztelet jellemeznek – tehetséges
diákok, támogató szülők, tapasztalt és rendkívül lelkes tanári csapat, együttműködő partnerek,
mint a Rail Cargo Hungaria, akik kísérnek és támogatnak minket.
Az ösztöndíjat azok a diákjaink kapják, akik a kitűnő tanulmányi eredményeik mellett a szociális
kompetenciájuk és az iskolai életben való aktív részvételük révén is kiemelkedőek, és ezzel
jelentős mértékben hozzájárulnak a Budapesti Osztrák Iskola sikereihez.
A teljesítményeket el kell ismerni jegyekkel, de még fontosabb, hogy személyes visszajelzéssel és
dicsérettel is. Az elismerésnek egy nagyon szép példája a Rail Cargo Hungaria Ösztöndíjak
átadása.
A díjátadó ünnepség programját az iskola diákjainak kulturális műsora zárta.
A Budapesti Osztrák Iskoláról
A Budapesti Osztrák Iskola egyike a hét külföldön működő osztrák iskolának, és az egyik
legeredményesebb a magyarországi alapítványi- és magániskolák között. Az iskola egy
nemzetközi megállapodás keretében kötelezte el magát az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása
és elmélyítése mellett. Fennállása óta olyan, magas szintű német nyelvtudással rendelkező
tanulók kerültek ki az intézmény falai közül, akiket tárt karokkal fogadnak a német nyelven
kommunikáló vagy osztrák kapcsolatokkal rendelkező vállalatok és intézmények. A differenciált
oktatási módszerek bevonása és a tehetséges diákok tanulmányi előmenetelét támogató plusz
lehetőségek biztosítása alapvető fontosságú egy eredményes iskola számára. A diákok
felelőssége a tanulás, amelyben értékes motivációt jelent a Rail Cargo Hungaria Tanulmányi
Ösztöndíjprogramja is.
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