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Kisvárda 2007. november 30. – a GE Foundation Nyíló Világ középiskolai
tehetséggondozó program diákjai Hálaadás napi partin látták vendégül a programot
működtető partnereket, diáktársaikat és a közélet képviselőit.
A József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (JAG, Ózd), a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda) és a Bocskai
István Gimnázium (Hajdúböszörmény) szervezésében az idén 6. alkalommal került
megrendezésre a Hálaadás Party, amelyen a három városból a program összesen 117 diákja
és 20 tanára vett részt. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújtott a meghívottaknak arra,
hogy találkozzanak egymással és megismerjék az amerikai kultúra érdekes hagyományát. A
délután során a Nyíló Világ program diákjai bemutatták tágabb környezetüknek, milyen
tudással és készségekkel gazdagodtak eddig a program során, és merre tartanak az
életcéljaik megvalósításában.
Bíró Gábor, a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte a program
résztvevőit: Borus Sándor, Kisvárda Város önkormányzati képviselőjét, Kántor Roland
gyárigazgatót, Dr. Tályai Gábornét, a hajdúböszörményi gyár HR vezetőjét, Kis Balázst, az
első ózdi Nyíló világ csoport tagját, aki ma a GE Hungary Zrt-nél gyakornok, Tóth Júliát a
hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium igazgatóhelyettesét, Sipos Gabriella mentort,
a GE Corporate munkatársát, Majtényi Gabriella projektvezetőt, a GE Consumer and
Industrial részéről, Papdiné Kollár Erikát a Fast English vezetőjét, Kapusi Gabriellát a
Junior Achievement Magyarország munkatársát, Drénné Elek Andrea programfelelőst a
hadúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanárát, Dávid Edina programfelelőst, a
kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanárát, az írott és elektronikus média
képviselőit majd ismertette a program célkitűzéseit, főbb állomásait és eddigi
eredményeit.
„Örömünkre szolgál, hogy a program mára valamennyi középiskola diákjai számára
elérhető lett Kisvárdán, amely még szorosabb együttműködést tesz lehetővé a város
oktatási intézményei között. A Nyíló Világ program folyamatos növekedése is igazolja az
üzleti, a kormányzati és a társadalmi szféra partneri összefogásában (PPP) rejlő hatalmas
lehetőségeket. E diákok a diploma megszerzése után össze tudják majd kapcsolni
városainkat a hazai és a nemzetközi gazdasággal, amely legjobb gyakorlatként szolgálhat
más nehéz helyzetben lévő térségek számára is.” – mondta Bíró Gábor.
„Megelégedésünkre szolgál, hogy városunk legnagyobb munkaadó cége amellett hogy
adóforintjaival hozzájárul a város működtetéséhez, lehetőséget biztosít fiataljaink
számára, hogy egy multinacionális cég mindennapjaiba bepillantást nyerjenek,
megismerhessék a vállalat üzletpolitikáját, stratégiáját, munkakultúráját és a napjainkban
oly fontos nyelvtudás bővítésében is segítséget nyújt. Bízom abban, hogy a programban
résztvevő diákok egyre nagyobb számban térnek vissza városunkba és lesznek értékes
tagjai közösségünknek. Remélem, hogy ez a program még sokáig működni fog a diákok,
szüleik, tanáraik és természetesen a GE legnagyobb örömére.” - mondta Borus Sándor,
Kisvárda Város önkormányzati képviselője, az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke.
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„A globális GE, Magyarország legnagyobb amerikai befektetője és foglalkoztatója, az
alapítványán keresztül anyagilag, és a munkatársai önkéntes munkája segítségével
nemzetközi tudása egy részének megosztásával hat éve fektet be a három keletmagyarországi város jövő generációjának képzésébe. Az innovatív GE Foundation Nyíló
világ középiskolás tehetséggondozó programmal a cég a régió munkaerő-kínálatának
versenyképességét növeli.” - mondta Kántor Roland a GE Hungary Zrt. kisvárdai gyárának
igazgatója.
A képzésben jelenleg résztvevő hajdúböszörményi és kisvárdai csoportok műsora, majd a
fogadáson kínált hálaadási finomságok - a lelkes közönség nagy megelégedésére - sikeresen
jelenítették meg a tradicionális amerikai ünnep hangulatát.
Háttér információ:
A GE 18 éve sikeresen működik és növekszik Magyarországon, befektetései elérték az 1,1
milliárd US dollárt, így hazánk legnagyobb amerikai befektetője és 15 000 munkatársával
legnagyobb amerikai foglalkoztatója. A globális cég világszínvonalú kereskedelmi-,
szolgáltató- és termelőközpontot hozott létre Közép-Európában. A siker egyik kulcsa a GE
kultúrája, amely lehetővé teszi a partneri viszony kialakítását a munkatársakkal, a helyi
közösségekkel, az üzleti, a tudományos élet képviselőivel, valamint a mindenkori
kormányzattal.
A GE az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben 2002. márciusában indította útjára a Magyarországon
egyedülálló, iskolai oktatást kiegészítő innovatív tehetséggondozó programot, amelynek
keretében 2002-2004. között két évfolyamban összesen 32+2 tehetséges diák az iskolai
tananyagot kiegészítő olyan ismeretekre és készségekre tehet szert, amelyek birtokában
pályakezdő diplomásként jelentős versenyelőnnyel helyezkedhet el a hazai, illetve a
nemzetközi munka világában. A második évfolyamban, a 2003-ban a szigorú kritériumok
alapján kiválasztott 16 legtehetségesebb ózdi diákhoz csatlakozhatott két
hajdúböszörményi diáklány is. Utóbbiak részvételét a GE magyarországi „Nők hálózata”
szervezetének 2 500 US dolláros hozzájárulása tette lehetővé. A Nyíló világ program Ózdon
a GE Foundation 67 000 US dolláros anyagi támogatásával, a GE Volunteers1 önkéntesei, a
GE Hungary ZRt., a Junior Achievement Magyarország (JAM), Ózd Város Önkormányzata, az
Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium segítségével
valósult meg.
A cég és partnerei 2004-ben két új városra, Kisvárdára és Hajdúböszörményre terjesztették
ki a programot, amelyet a GE Foundation újabb 100-100 000 US dollár támogatása tett
lehetővé. Az ózdi, kisvárdai és a hajdúböszörményi tanulók kiválasztásában, a program
működtetésében szerepet vállalt a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, a Miskolci Egyetem, az
Inform Média, valamint az üzleti felnőtt angoloktatásban piacvezető Fast English és az
Országos Közoktatási Intézet is.
Az általános műveltség kiszélesítése, az angol, illetve üzleti angol nyelv és üzleti ismeretek
elsajátítása mellett a tanulók a JAM szervezésében a kormányzati, üzleti és civil szféra
képviselőivel is megismerkedhetnek. Személyes fejlődésüket mentorként a GE Hungary
ZRt. üzletágainak vezetői kísérik figyelemmel és segítik tanácsaikkal. A diákok továbbá a
JAM szervezésében eszmecserét folytatnak a régió kiemelkedő üzletembereivel - olyan
kapcsolati tőkét szereznek, amelyet városuk, régiójuk és saját boldogulásukra tudnak
használni a diplomaszerzés után.
2005-ben a GE Foundation újabb 220 000 US dollár támogatásával a JAG koordinálásával
Ózd és a szomszédos Putnok valamennyi középiskolájában bevezetésre került a program. A
1

GE Volunteers - a GE munkatársainak filantróp szervezete: www.elfun.org
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négy településen összesen 168 diák és 35 tanár vesz részt a GE támogatásával a
programon.
2006-ban a GE Foundation újabb támogatása lehetővé tette Kisvárda és Hajdúböszörmény
valamennyi középiskolájának bevonását. Ugyanettől az évtől a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat átvette a programot és saját finanszírozásban bevonta a régió három
újabb városának (Kazincbarcika, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros) diákjait és tanárait. Itt a GE
a “legjobb gyakorlat” átadójaként és mentorként van jelen.
A GE támogatásával résztvevők:
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A programban résztvevő iskolák:
2002-2004
József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (Ózd)
2003-2006
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény)
2005-2007
József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (Ózd)
ÁMK Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola (Ózd)
Bolyai Farkas Szakképző Iskola (Ózd)
Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola (Putnok)
2006-2008
Veress Ferenc Szakképző Iskola (Hajdúböszörmény)
II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola (Kisvárda)
Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda (Kisvárda)
Református Általános Iskola és Gimnázium (Kisvárda)
A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
támogatásával
2006-ban
bekapcsolódott iskolák:
Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium (Kazincbarcika)
Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika)
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (Sátoraljaújhely)
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Tiszaújváros)
Fő támogatók:
GE Foundation
Támogatás a pályázatot benyújtó középiskoláknak
GE Önkéntesek Szervezete GE vezetők, mint mentorok, vezetői tréningek tartása,
intenzív kapcsolat a helyi GE gyárakkal
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JAM
Fast English
InformMedia
Miskolci Egyetem
Minisztériumok
Önkormányzatok

Tréningek, hálózatépítési rendezvények, karriertréning, BUMM
program
Az angol nyelvi képzést biztosítja a diákoknak térítés
ellenében, míg a tanárképzés egy része támogatás a
nyelviskola, a GE beszállítója részéről
Média megjelenésének támogatása, Séta-program
Rendezvényhelyszínek biztosítása és a program tudományos
szintű támogatása
2002-ben egyszeri alkalommal a Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium és az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatták a
programot
Közreműködés a terjesztésben, az önkormányzati tevékenység
bemutatása
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