
Tisztelt Olvasók! 

 

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy iskolánk tanévnyitó ünnepségén a német 

nemzetiségi tagozat nevében átvehettem Veszprém Megyei Jogú Város „Pro Meritis” 

elismerését. A díj magyar jelentése „az érdemekért”. Nagy öröm, hogy az egykori fenntartó, a 

mai működtető érdemnek tekinti azt a tevékenységet, amelyet az elmúlt 20 évben végzett a 

német nemzetiségi tagozat közössége. Ezzel az elismeréssel azokat a célokat is 

megerősítették, amelyeket 20 évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé.(Alapos szakmai tudás, jó 

nyelvi felkészítés, identitásközvetítés, európai viszonyok jobb megismertetése.) Megvalósulni 

látszik az a szándékunk is, hogy az itt érettségiző diákok a német nyelvet ne célnak, hanem 

eszköznek tekintsék, és nyelvet, sőt nyelveket jól beszélő, német nemzetiségi kultúrát ismerő 

felnőttként hagyják el az alma matert. Ezzel az értékközvetítő, értékteremtő és -remélhetőleg- 

a második identitást kialakító munkával az elmúlt időszakban 16 osztály 497 tanulóját sikerült 

felkészíteni. A jelenlegi rendszerben 156-an tanulnak. Bízom benne, hogy az elődökhöz 

hasonló eredményességgel köszönnek el ők is a Lovassy László Gimnázium német 

nemzetiségi képzésétől. 

A német nemzetiségi oktatás bevezetéséért nagyon sokat tett iskolánk akkori igazgatója, 

Arnhoffer Mihály, aki sajnos nem örülhet velünk. Az ő és a helyi kisebbség akkori vezetőinek 

kezdeményezése, támogatása nélkül ma aligha beszélhetnénk erről az osztálytípusról. 

Az itt elért eredmények nagyon sokrétű együttműködésen alapultak, és remélhetőleg 

alapulnak a jövőben is.  

Eddig is sok segítséget nyújtottak, és reméljük ezután is komoly támogatást kapunk a német 

nemzetiségi önkormányzatoktól.  

Fontos láncszemek az általános iskolák, hiszen ők készítik fel a hozzánk kerülő gyerekeket. 

Óriási szerepe van a szülőknek, akik partnernek bizonyulnak az iskolai időszakban, és 

aktivitásuk, áldozatvállalásuk több alkalommal korábban megoldhatatlannak vélt 

szituációkban is segítséget nyújtott. 

Köszönet illeti az iskola vezetését és tantestületét is a nemzetiségi rendezvények 

támogatásáért, a tanulók kiváló felkészítéséért.  

A legnagyobb segítség a nemzetiségi programok és tartalmak megvalósításában azonban a 

diákok hozzáállása. Egykori és jelenlegi tanítványaink számára is bizonyára sokat jelent a 

svábbálok, projektnapok, kirándulások, DSD-vizsgák, szalagavatók és egyéb 

közösségformáló rendezvények mellett az itt elsajátított tudás, amelynek segítségével meg 

tudják állni a helyüket az egyetemen, majd a munka világában is.  

A ”Pro Meritis” kitüntetés kapcsán minden partnernek köszönetet mondunk, és kívánjuk, 

hogy a jövőben hasonló módon viszonyuljanak a nemzetiségi képzéshez. Reméljük az 

elkövetkezendő évek munkája is igazolni fogja, hogy jó döntés született 20 éve. A tanév 

elején minden együttműködőnek jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánunk. 

 

A német nemzetiségi tagozat tanárai nevében: 

 

Schindler László 


