Sajtóközlemény
A kiemelkedő teljesítményt elért tanulók idén is Rail Cargo Hungaria
tanulmányi ösztöndíjban részesülnek
Budapest, 2021. október 12: - A Rail Cargo Hungaria az idén is tanulmányi ösztöndíjban
részesítette a Budapesti Osztrák Iskola kimagasló eredményt elért tanulóit. A támogatásról
szóló okleveleket ünnepélyes keretek között Dr. Alexander Grubmayr, LL.M., az Osztrák
Köztársaság magyarországi nagykövete és Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria
Igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Austria Igazgatóságának tagja adta át a diákoknak.

A piacvezető magyar árufuvarozási vállalat több mint egy évtizede indította el az évi egymillió
forint keretösszegű „Rail Cargo Hungaria Tanulmányi Ösztöndíjprogramot”, amelynek célja a
kiváló eredményt elérő tanulók elismerése és támogatása, valamint a tehetségmenedzsment
elősegítése a Budapesti Osztrák Iskolában.
Dr. Alexander Grubmayr L.L.M. nagykövet az eseményen méltatta Európa második
legnagyobb vasútlogisztikai vállalatcsoportjához, a Rail Cargo Grouphoz tartozó magyar
társaság és az iskola értékes szakmai együttműködését. Kiemelte: „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.”
Kovács Imre rámutatott: „A fiatal tehetségek támogatását és az új generációk tanulásának
elősegítését befektetésnek tekintjük vállalatunk jövőjének alakításában. A vasúti árufuvarozás
piacán ugyanis látványosan növekszik a jól képzett, innovatív fiatalok iránti kereslet. Az
utánpótlás-nevelésnek ezért az iskolarendszer minden szintjén kiemelt figyelmet szentelünk,
minden lehetőséget megragadunk, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a vasúti
árufuvarozás iránt. A vasúti fuvarozás gyors fejlődés előtt áll, az Európai Unió döntése
értelmében a szektor részarányát folyamatosan növelni kell a közúttal szemben. Ezt csak
kiemelt technológiai fejlesztéssel és rengeteg beruházással lehet elérni. Mire a most
elismerésben részesült fiataloknak dönteniük kell, milyen pályára lépnek, hol építenek karriert,
reményeim szerint a vasút a technológiai cégekkel versenyképes lehetőségeket kínál majd.”

Az iskola igazgatója, Margot Wieser a díjátadó ünnepségen elmondta: „A Budapesti Osztrák
Iskola sikerének számos oka van. Mindenekelőtt az embereknek egy működőképes, szép
összhangja és csapatjátéka: egy eleven iskolai közösség, amelyet a párbeszéd és a partneri
kapcsolat, az értékek megbecsülése, a bizalom és a tisztelet jellemeznek – tehetséges diákok,
támogató szülők és családok, 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 kompetenciáik és az iskolai életben való aktív részvételük révén is kiemelkedőek, és
ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a Budapesti Osztrák Iskola sikereihez.
A teljesítményeket osztályzatokkal, de még fontosabb, hogy személyes visszajelzéssel és
dicsérettel is elismerjük. Ennek 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 iskolák között. A gimnázium egy nemzetközi
megállapodás révén jött létre, melynek célja az osztrák-magyar kapcsolatok és a jószomszédi viszony
ápolása és elmélyítése. Fennállásának 31 éve alatt 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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