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Dr. Thomas scháüble tartományi miniszter adta adta át
a mágyar dlákok díialt a Parlament delegációs termében

Tisztelt Miniszter úII
Kedves magyar és német diákok!
Tisztelt szülők és Tanárokl
Magyaloíszág és Baden-Wüfttemberg közötii évek óta
tartó ió együttműködés, valamint az a tény, hogy
Baden-Wüttembergben sok egykori magyar állampoi-
gár él, arra inspirálta a két államot, hogy a diákságot
is köze] hozza egymáshoz, Mindehhez hozzájárult,
hogy Magyarország 2000,ben ünnepli államiságának
1c00, éVfordulóját, Németország pedig l999-ben az
Egyesítés I0, évfordulóját, mely arra késztetett ben-
nünket, hogy közös diákvetélkedőt szervezzünk,

EZ a kettőS ünnep bizonyos fokig meghatározta a ve-
télkedő témáiát is, A magyar-német ku]túrkapcsolatok
l000 évesek, Másrészt Magyarországon aZ EU-
csatlakozás küszöbén óriási változások mentek és men-
nek végbe, A veté]kedőn - melynek feiadatait azzal a
céllal állítottuk össze, hogy a diákok dolgozzák lel egy-
más hagyományait, kultúrá ját, történelmét, ismerked je-

nek egymás hazálával- Magyarország 15l intézményé-
ből közel 2000 diák ( l9B7 fő) vett részt, A tanu]ók éltek
az ú] technika teremtette lehetőségekke], Interneten éS

E-mailen is felvették egymássa] a kapcsolatot. A Sátor-
aljaúlheiyi Kossuth Gimnázium és egy Fellbachi iskola
diákjai közösen o1dották meg a feladatokat, ugyancsak
az elektronika segítségével A közös munkából új isme-
retségek és barátságok SZülettek, melyek reméihetőleg
a Vetélkedő után is folytatódnak. E rendezvény a két or-
szág diákjai közötti kapcsoiatfelvételen túl a már lazu]ó
partnerkapcsolatok felelevenítésére is lehetőséget
nyújtott,

Pokorny zoltán oktatásl miílsztér köszöntőie
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Jakob von Wagner követ§égi elsőtitkár, Thomas scháüble
és Pokorny zoltán oktatási miniszter a díiátadáson

Figyelembe véve, hogy Magyarországon még nin-
csenek komoly hagyományai a határokat átszelő diák-
vetélkedőnek, nagy volt a várakozás, kik és milyen fel-
készültséggel, motivációval jelentkeznek? Egyfajta
megméíettetése volt ez a hazánkban folyó német
nyelv- és irodalom oktatásának, valamint a magyaror-
szági német kisebbségi okiatás hatékonyságának,
Nyugodtan mondhatom, hogy mindkét oktatáSi forma
kitűnően ViZSgáZott, Beigazolódott, hogy a magyar
közoktatásban, ezen be]ül a nyeJvoktatásban pozitív
tendencia mutatkozik, melynek továbbfejlesztése
nemzeti és nemzetköZi érdek is. Erre inspiráI bennún-
ket az tiurópai Unióhoz való csatlakozásunk lehetősé-
ge, hisz a valódi európaisághoz hozzátartozik, hogy az
ország polgárai megfelelő nyelvtudással és ismerette]
rende]kezzenek más népek ku]túráiáról, történelmé-
ről,

A legfontosabb taián, hogy azok a fiatalok, akik
ezen a versenyen elindultak, ezután már nem átlagos
turiStaként fognak Stuttgartba, Vagy BudapeStíe utaz-
nj, hiszen olyan ismeretekkel és élményekkel gyara-
podtak, amelyekkel egyébként nem rendelkeztek vol-
na. S ha valóban közösen akarjuk felépíteni az Euró-
pa-háZat, ezekre a fiatalokra bjztosan építhetünk,

A mai ünnepségen jeien lévő diákok hónapokig ke-
ményen dolgoztak, ismereteiket, tudásukat kutatások,
lexikonok, útikönyvek, személyes kapcsolatok vagy
Internet révén bővítettek. Megérdemlik, hogy a meg-
szerzett tudásukat most a baden,wúrttembergi, illetve
magyarországi körúton a valóságban is gyümölcsöz,
tessék, Ehhez kívánok mindannyiuknak nagyon sok éi-
ményt éS jó tapasztalatokat,


