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Ünnepi nyitórendezvény helyszíne volt október 3-án 
a Gyulai Implom József Általános Iskola, amely az 
idei tanévben ünnepli a német nemzetiségi nyelv-
oktatás bevezetésének 60. évfordulóját. A jeles ese-
mény előtt  egész tanévre kiterjedő programsorozat-
tal tiszteleg az intézmény.

A magyar és a magyarországi németek himnu-
szának elhangzása után az egybegyűlteket Ritt er 
Imre köszöntött e német és magyar nyelven. A nem-
zetiségi országgyűlési képviselő kiemelte: annak 
idején, amikor elindult a német nemzetiségi oktatás, 
hétéves volt, így nagyon örül, hogy részt vehet a hat-
vanadik évfordulón. Hozzátett e: örül annak is, hogy 
a német nemzetiségű gyermekeknek lehetőségük 
van arra, hogy nemzetiségi oktatásban részesülje-
nek. Felidézte, hogy az iskola névadója öt nyelven 
beszélt, majd megjegyezte, számunkra is az a leg-
főbb cél, hogy intézményrendszerükben a gyerme-
kek a magyar mellett  a németet is megtanulják, sőt 
egy harmadik idegen nyelvet is elsajátítsanak. Úgy 
vélte, ez szükséges ahhoz, hogy az élet bármely te-
rületén bármikor és bárhol megállják a helyüket. A 
német nemzetiségi képviselők ehhez kiváló feltéte-
leket igyekeznek teremteni: a nemzetiségi pedagó-
gusokat pótlékkal támogatják, a pedagógushallga-
tókat ösztöndíjjal – nyomatékosított a az országgyű-
lési képviselő.

Kónya István, Gyula város alpolgármestere üd-
vözlő szavaiban rámutatott : azokban az években, 
amikor elindult a nemzetiségi oktatás, még nem lé-
tezett  demokrácia Magyarországon. A kezdeménye-
zők ezért olyasvalamit szerett ek volna megalapozni, 
amely jövőképet biztosít az iskolának. Bátor embe-
rek voltak ők, akik úgy gondolták, ha az orosz mel-
lett  a német nyelvvel, a német kultúrával, nemzeti-
ségi hagyományokkal is megismertetik a diákokat, 
kinyitják előtt ük a nyugati világot. Kiemelte, hogy 
az ősök előtt  ezért kellőképpen tisztelegni kell ezen 
az évfordulón.

A Gyulai Tankerületi Központ tankerületi igaz-
gatója, Teleki-Szávai Krisztina azokat a sétákat idézte 
fel, amelyeket tíz év előtt  Czeglédi Imre múzeumigaz-
gató vezetett  Németvároson. Az estébe nyúló alkal-
makkor nemcsak a messze földön híres hajdani sváb 
iparosok portáit tekintett ék meg, hanem nemzeti 
himnuszunk zeneszerzője, Erkel Ferenc szülőházát 
is útba ejtett ék.

Teleki-Szávai Krisztina a Gyulai Implom József Ál-
talános Iskolában nemzedékek óta folyó oktató-ne-
velő tevékenységet is értékelte, végül megköszönte 
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak, a családoknak, Kertes Gabriella iskolaigazgató-

nak, a tantestületnek, hogy tisztelik a múltat, értik a 
jelent, és együtt  munkálkodnak a jövőért.

Mitt ag Mónika, Gyula Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke kifejtett e: büszkeséggel 
tölti el, hogy a második világháború utáni deportá-
lásokat követően az 1959/60-as tanévtől elindulha-
tott  Gyula városában a német nemzetiségű oktatás. 
Mint mondta, a gyulai németeknek ma is saját intéz-
ményeik adják a reményt és a bizakodást a jövőben. 
A német nemzetiségi önkormányzat ezért fontos-
nak tartja, hogy a német nemzetiségű gyermekek a 
legjobb képzésben részesülhessenek, és azt is, hogy 
a családokba visszatérjen a német nyelv használata, 
a hagyományok megélése.

Az ünnepség az iskola 3.a osztályának zenés-tán-
cos műsorával és a szülinapi torta elfogyasztásával 
folytatódott . A konferenciateremben iskolatörténeti 
előadást hallgathatt ak meg az érdeklődők. Német 
nyelvű verset Nagy Levente Noel (7.a oszt.) és Be-
leznai Klára (8.a oszt.) mondott  a megnyitó közön-
ségének.

(Gyulai Hírlap)

Hatvanéves a német nemzetiségi oktatás Gyulán
Megnyitották a jubileumi évet az Implom József Általános Iskolában

Rusznyák Csaba felvételei


