GE
Magyarország

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Újabb 36 kisvárdai és hajdúböszörményi diák számára nyílik a világ
Orientációs tréning a Nyíló világ program középiskolás
tehetséggondozó program új résztvevőinek a GE Hungary Rt.
budapesti központjában
Budapest, 2005. május 26. – A kisvárdai Bessenyei György és a hajdúböszörményi Bocskai
István gimnázium 36 diákja és angol tanáraik egésznapos orientációs tréningen vettek részt
Budapesten a GE Hungary Rt. központjában. A GE1 által indított innovatív Nyíló világ középiskolás
tehetséggondozó program második kisvárdai és hajdúböszörményi évfolyama indul ezzel a
találkozóval. A diákokat André Horbach a GE Cosnumer and Industrial Európa, Közel-Kelet és
Afrika régiójáért felelős vezérigazgatója köszöntötte. Beszédet tartottak a támogató partnerek Bali
István, Oktatási Osztályvezető BAZ Megye, Fekete Iván, a Miskolci Egyetem Humánerőforrás
Tanszékének vezetője, Kiss László, a KeletMagyarország főszerkesztője és Gyulai Sándor, a
hajdúböszörményi Bocskai Gimnázium igazgatója. A délután során a vendégek
megismerkedhettek a globális GE felépítésével és tevékenységével, azzal a kultúrával, ami
lehetővé teszi, hogy 1896 óta, amióta a Dow Jones index létezik, a GE egyedüli cégként még ma is
szerepel rajta. Találkoztak a GE vezetőivel, akik mentorokként segítik fejlődésüket, akik bepillantást
engednek egy felsővezető mindennapjaiba egy egy „árnyék nap” keretében. A nap során karrier és
hálózaépítési tanácsokat kaptak, megismerhették a GE Women’s Network magyarországi
szervezetét és a diverzitás, illetve esélyegyenlőség megvalósításának lehetőségeit. Este pedig a
Junior Achievement Magyarország szervezésében csapatépítő tréningen vettek részt.
„A Nyíló világ program már Észak-kelet Magyarország három városában bizonyította sikerét.
A BAZ megyei önkormányzat mindent megtesz, hogy a program, mint legjobb gyakorlat
elterjesztésével más cégek és városok bevonásával felgyorsulhasson a térség fejlődése.” –
nyilatkozta Bali István B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Oktatási Osztályjának vezetője.
A hazánkban egyedülálló Nyíló világ program elősegíti egy nemzetközileg versenyképes új
értelmiségi generáció kialakulását a kevésbé fejlett észak-kelet magyarországi régió egyelőre
három városában (Ózd, Kisvárda, Hajdúböszörméy), ahol a GE Consumer and Industrial üzletága
gyárai működnek. A program keretében a három város egy-egy középiskolájának legtehetségesebb
diákjai szerezhetnek gyakorlati üzleti tudást, jártasságot az üzleti angol nyelvben, kezdhetik meg
saját kapcsolati tőkéjük felhalmozását, illetve fejleszthetik üzleti készségeiket, hogy a diploma
megszerzése után bekapcsolhassák a térséget a magyar és a világgazdaságba.
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GE (General Electric Company): A GE sokoldalú technológiai és szolgáltató vállalat, mely az életminőséget javító termékek
megalkotásának szenteli magát a repülőgépmotoroktól és az energiatermeléstől a pénzügyi szolgáltatásokig, egészségügyi képalkotó
berendezésekig, televíziós műsorszerkesztésig vagy akár a műanyagokig. A GE több mint 100 országban tevékenykedik, és több mint
315.000 embert foglalkoztat világszerte. A Vállalat Thomas A. Edisonig vezeti vissza eredetét, aki 1878-ban megalapította az Edison
Electric Light Company-t ("Edison Elektromos Fény Vállalat"). A General Electric Company 1892-ben jött létre az Edison General Electric
Company és a Thomson-Houston Electric Company egyesülésével. Ma a GE az egyetlen olyan vállalat, amely a Dow Jones Ipari
Jegyzékben annak 1896-os létrejötte óta szerepel.

„Az eredetileg 10 támogató együttműködésével létrejött kezdeményezés, melyhez 2005.
áprilisában a Miskolci Egyetem és az Inform Média2 mint jelentős támogató csatlakoztak,
mintaként szolgál az üzleti, a kormányzati és a társadalmi szféra partneri összefogására (PPP),
amelynek eredményeként fejlődik és versenyképesebbé válik a humánerőforrás, s így szolgálja a
helyi közösségek jövőjét.”- tette hozzá Dr.Oláh Albert, Kisvárda alpolgármestere.
A GE Hungary Rt. öt üzletága és a szintén a GE tulajdonában lévő Budapest Bank
összesen 15.000 embert foglalkoztat, így Magyarország legnagyobb külföldi munkáltatója. „Cégünk
felelősséget érez azon városok fejlődéséért, ahol együttműködve a helyi közösségekkel formálja a
holnap környezetét és infrastruktúráját.” – mondta André Horbach. „Különösen büszkék vagyunk
arra, hogy a GE idén először publikált globális vállalati polgár riportjában (2005 GE Citizenship
Report3) a Nyíló világ program kiemelt helyet kapott.” – mondta Kiss Attila, az ózdi Consumer &
Industrial gyár igazgatója.
A GE 15 éve sikeresen működik és növekszik Magyarországon, befektetései elérték az 1,1
milliárd US Dollárt, így Magyarország legnagyobb amerikai befektetője. A befektetések
segítségével a világcég hazánkban létrehozott egy világszínvonalú kereskedelmi-, szolgáltató- és
termelőközpontot 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.
„ Egy térség akkor épülhet igazán, ha fejlődésében nem egyéni célokat, hanem közös
célokat fogalmazunk meg. A „Séta” középiskolás médiaismereti programunk bekapcsolódásával is
ezt az elvet követjük, lehetőséget adva a régióban élő karrierre vágyó fiataloknak”. – mondta Kiss
László.
Háttér információ:
Az ózdi József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (JAG) 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 helyezkedhetnek 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 2500 USD-os hozzájárulása tette lehetővé. A Nyíló világ program Ózdon a GE
Foundation4 67 ezer dolláros anyagi támogatásával, a GE Elfun5, – a GE filantróp szervezete –
önkéntesei, a GE Hungary Rt., a Junior Achievement Magyarország (JAM), Ózd Város
Önkormányzata, az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
2

Az Inform Média Kft. Észak-kelet-Magyarország piacvezető lapkiadó vállalkozása. Három megyében - BAZ; Hajdu-Bihar; SzabolcsSzatmár – ad ki megyei napilapokból, heti szórakoztató és hirdetési magazinokból álló lapcsaládot, amelyhez egy rendkívül sikeres
internetes regionális portálcsalád is társul. A cég feladatának tartja a korszerű médiahasználatra, értelmezésre nevelést, - mint az
érvényesülés egyik alappillérének elsajátítását - az iskolákban, és minden olyan kezdeményezés támogatását, amely a három megye
fiatalságának karrieresélyeit javítja. A Séta (Sajtó és Tanulás) programjában ezt oktatja több intézményben, több kurzusban. A Nyíló
Világhoz csatlakozva mód nyílik ezen ismeretekkel kiegészíteni, gazdagítani a Nyíló Világ kurzusokat is.
3
http://www.ge.com/en/citizenship/downloads/index.htm
4
A GE (General Electric Company) filantróp alapítványa. A GE Foundation, a General Electric Company emberközpontú alapítványának
legfőbb célja az oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása, valamint a helyi szervezetek erősítése a világ minden táján
azokban a városokban, ahol a GE működik. Az oktatásra összpontosítva a GE Foundation adományai eredményekre ösztönzik a
diákokat, elősegítik a tanárok továbbképzését, és segítik iskolákat, valamint a közösségeket a lakosság és a holnap munkavállalóinak
képzésében. http://gefoundation.corporate.ge.com/
5
GE Elfun Volunteers - a GE munkatársainak filantróp szervezete: http://www.elfun.org/

segítségével valósult meg. Az ózdi, kisvárdai és a hajdúböszörményi tanulók kiválasztásában, a
program működtetésében szerepet vállal a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, a Miskolci Egyetem, 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 Rt.
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.
A cég és partnerei 2004-ben két új városra, Kisvárdára és Hajdúböszörményre terjesztették
ki a programot, amelyet a GE Foundation újabb 100-100 ezer USD-os támogatása tett lehetővé. A
három városban eddig összesen 98 diák és 20 tanár vesz részt a programon.
További információ:
Szabó Eszter
regionális igazgató
Corporate kommunikáció és PR, Közép-Kelet Európa
Tel: 399-1281
e-mail: eszter.szabo@corporte.ge.com

