Sajtóközlemény
Átadták a Rail Cargo Hungaria idei tanulmányi ösztöndíjait.
2018. november 22. – A Rail Cargo Hungaria tanulmányi ösztöndíjban részesítette a Budapesti
Osztrák Iskola nyolc kimagasló eredményt elért tanulóját. A támogatásról szóló oklevelet a diákok
dr. Kovács Imrétől, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának elnökétől, CEO-tól vették át azon
az ünnepélyes eseményen, amelyen részt vett Elisabeth Ellison-Kramer, Ausztria budapesti
nagykövete és Margot Wieser, a Budapesti Osztrák Iskola igazgatója, valamint a szülők és az
iskola tanárai.
A piacvezető magyar árufuvarozási társaság 2011 óta tanévenként egymillió forinttal segíti a
tehetséges fiatalokat. A „Rail Cargo Hungaria Tanulmányi Ösztöndíj Program” célja a kiváló
eredményt elérő tanulók elismerése és támogatása, a tehetségmenedzsment elősegítése a
Budapesti Osztrák Iskolában, erősítve ezzel a Budapesti Osztrák Iskola és a Rail Cargo Hungaria
közötti hagyományosan jó együttműködést.
Elisabeth Ellison-Kramer nagykövet az eseményen méltatta a Rail Cargo Grouphoz tartozó
magyar vállalat és az iskola kapcsolatát, és gratulált az ösztöndíjasoknak, akik teljesítményük
elismeréseként ma kitüntetésben részesültek. Hozzátette: „A Rail Cargo Hungaria egy
versenyképes környezetben sikertörténetté nőtte ki magát, működése mindezen túl példaértékű az
Ausztria és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok fenntarthatóságának és
együttműködő jellegének szempontjából. Az Osztrák Iskola számára komoly elismerés az, hogy a
Rail Cargo Hungaria ennyire elkötelezetten fektet be az ösztöndíjprogramba. Ezúton mondok
köszönetet az RCH-nak az iskoláinknak nyújtott támogatásért, és egyben reményemet is
szeretném kifejezni, hogy az együttműködés még sok-sok évig tovább folytatódik.”

Dr. Kovács Imre az ünnepségen mondott köszöntőjében rámutatott, hogy az Európai Unió
munkaerőpiacán látványosan növekszik a jól képzett, innovatív fiatalok iránti kereslet. Különösen
igaz ez a vasúti árufuvarozás területére. Bár ez az ágazat dinamikusan fejlődik, magas
technológiát képvisel, és kimagasló karrierlehetőségeket kínál a pályakezdőknek, mégis
utánpótlásgondokkal küzd Magyarországon, Ausztriában és Európa más országaiban is. A
piacvezető vállalat ezért az iskolarendszer minden szintjén támogatja az utánpótlás-nevelést.
A Rail Cargo Hungaria Európa második legnagyobb vasúti árufuvarozó társaságának, a Rail
Cargo Groupnak magyarországi vállalata. „A fiatal generációk oktatásának segítését a cégcsoport
magyarországi hazai piacán éppen olyan fontosnak tartjuk, mint anyavállalatunk Ausztriában” –
hangsúlyozta dr. Kovács Imre hozzátéve, hogy a Rail Cargo Hungaria minden lehetőséget
megragad, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a vasúti árufuvarozás iránt.
Dr. Kovács Imre végezetül kiemelte, hogy az együttműködés a vasútvállalat számára az osztrákmagyar gazdasági és kulturális partnerség erősítését is szimbolizálja.
Az iskola igazgatója, Margot Wieser asszony a díjátadó ünnepségen elmondta, hogy a Budapesti
Osztrák Iskola sikernek számos oka van. „Mindenekelőtt az „együtt”, az embereknek egy
működőképes és nagyon szép összjátéka: egy eleven iskolai közösség, amelyet a párbeszéd és a
partneri kapcsolat, az értékek értékelése, a bizalom és a tisztelet tesznek azzá, ami: 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, a jegyek mellett különösen
fontos a személyes visszajelzés és dicséret szerepe. 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 7 külföldön működő osztrák iskolának, és az egyik
legeredményesebb a magyarországi gimnáziumok közt. Az iskola egy nemzetközi megállapodás
kapcsán kötelezte el magát az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása és elmélyítése mellett.

Fennállásának 28 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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