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DR. SZTANKÓ ISTVÁN IGAZGATÓ 
ÜDVÖZLŐ BESZÉDE 

Tisztelt Tudományos Ülés! 

Kedves Elvtársak! 

A mai jubileumi ülésszakon, amelyet a külföldiek magyarországi ok-
tatása kezdetének 25. évfordulója alkalmából rendez Intézetünk, tisztelet-
tel köszöntöm a körünkben megjelent d r . Garamvölgyi Károly oktatási mi-
niszterhelyettes elvtársat. 

Szeretettel üdvözlöm Sárdi Lajos elvtársat, a Pedagógusok Szakszer-
vezete Központi Vezetőségének titkárát, úgy is mint az intézet volt vezető-
jét. 

Köszöntöm Dr.Császtvai Istvánné elvtársnőt, а XI. kerület Pártbi-
zottságának titkárát. 

Üdvözlöm az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosz-
tályáról dr.Sebő Lászlóné főosztályvezető és Szilassy Attila osztályvezető 
elvtársakat, a Tudományegyetemi és Tanárképző Főiskolai Főosztály kép-
viseletében megjelent Miklós Imre osztályvezető-helyettes elvtársat. 

Köszöntöm a Külügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium 
képviselőit. 

Üdvözlöm az MSZMP Központi Bizottsága, az MSZMP Budapesti Bi-
zottsága, a KISZ Központi Bizottsága, a KISZ Budapesti Bizottsága és a 
DÍVSZ megjelent tagjait. 

Tisztelettel köszöntöm a szocialista országok nagykövetségeinek kép-
viselőit; 

Köszöntöm a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyarok Világ-
szövetsége, a Külföldi Kapcsolatok Intézete, a Szolidaritási Bizottság kül-
dötteit. 

Üdvözlöm az Intézet megjelent volt vezetőit és első oktatóit, akik út-
törő munkát végeztek. 

Köszöntöm az egyetemek képviselőit, akik alapozásunkra tovább épí-
tenek. 

Üdvözlöm a Karikás Frigyes Katonai Kollégium, a Nyelvtudományi 
Intézet és más hazai társintézmények küldötteit, valamint az ünnepségünkön 
részt vevő régi és új tanítványainkat. 
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Szeretettel köszöntöm az Intézet megjelent dolgozóit. 
Külön is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a külföldi delegációk tagja-

it, akik között sok régi ismerősünk és barátunk van. 
A Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból a következő elv-

társak tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel: 

— A Lenin-renddel kitüntetett Kijevi Sevcsenko Állami Egyetem 
Külföldi Állampolgárokat Előkészítő Karáról: 
Iván Ivánovics Nyikolajenko 
Tatjana Vlagyimirovna Tabenszkája 

— a szófiai Külföldi Diákok Nasszer Intézetéből 
Prof .Borisz Mitev 
Konsztantin Gancsev 

— Csehszlovákiából 
Vladimir Szeges, a bratislavai Iskolaügyi 
Minisztérium Külföldi Kapcsolatok Intézetének 
Mária Pereszlényi, a Selmecbányái Előkészítő 
Gimnázium tanára, aki Magyarországon szerzett 
diplomát. 

— a lodzi Tudományegyetem Külföldiek Lengyel 
Nyelvi Intézetéből 
Dr.Witold Dembowski igazgató 
Maria Maczynska vezetőtanár 

— a lipcsei Marx Károly Egyetem Herder Intézetéből 
Prof. Dr.Johannes Rössler igazgató 
Dr.Lothar Kaiser igazgatóhelyettes 

— a Halle-Wittenbergi Luther Márton Egyetem 
"Walter Ulbricht" Munkás-Paraszt Fakultás 
Előkészítő Intézetéből 
Prof. Dr.Gerhard Müller igazgató 

Kedves külföldi elvtársak! Nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttek 
hozzánk, mert így az ünneplés mellett alkalom nyílik ar ra is, hogy kicse-
réljük tapasztalatainkat. Ez nekünk azért is nagy jelentőségű, mert Intéze-
tünk egyedi volta miatt oktató-nevelő munkánk javításához főleg azönök ál-
tal vezetett testvérintézetektől kaphatunk segítséget. 

Kedves ünneplő elvtársak! Jubileumi tanácskozásunk a visszaemléke-
zés és a megtett út felmérése mellett munkaértekezlet i s . Alkalom adódik 
arra , hogy felmérjük munkánk jelenlegi helyzetét, megmutatva, mit kell 
tennünk további előrehaladásunk érdekében. Ugyanakkor reméljük, hogy egy 
negyedszázad áttekintésén keresztül sikerül — előkészítő munkánk nemzeti 
sajátosságai ellenére - külföldi barátainknak is néhány hasznos útmutatást 
adni. 

E gondolat jegy ében az intézetünk fennállásának 25. évfordulóján ren-
dezett jubileumi ünnepséget és szakmai konferenciát megnyitom. 

Valamennyiüknek eredményes munkát kívánok! 

dékán . 
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