Már három városban nyílik a világ
Befektetés Magyarország jövőjébe

Budapest, 2004. június 3. – Ruben C. Berumen, a GE Consumer and
Industrial, Európa, Közel-Kelet, Afrika és India régióért felelős elnökvezérigazgatója, az Amerikai Nagykövet és Kiss Péter kancelláriaminiszter
részvételével jelentette be a Nyíló világ középiskolai tehetséggondozó program
bevezetését két újabb kelet-magyarországi városban. Az Ózdon két éve
sikeresen működő Nyíló világ program a GE Foundation1 újabb, 200 ezer USD
támogatásának köszönhetően bevezetésre kerül Hajdúböszörményben és
Kisvárdán is. A GE által kidolgozott és menedzselt innovatív program
kiterjesztésével immár három kelet-magyarországi város legtehetségesebb
diákjai szerezhetnek olyan gyakorlati üzleti tudást, illetve jártasságot az üzleti
angol nyelvben, ami nemzetközileg versenyképessé teszi őket, amikor a
főiskola, illetve egyetem után belépnek a munka világába. Emellett a rendszeres
közös tréningek során lehetőségük nyílik egy erős, városok közötti regionális
értelmiségi hálózat (network) kialakítására is.
A programot összesen 98 diák végzi el városonként 2-2 évfolyamban. A
diákok mellett a tanárprogramban a támogatott középiskolák összesen 16 tanára
ismerheti meg három éven keresztül az üzleti angol tanítás legkorszerűbb
nemzetközi módszereit.
„Az eredetileg 10 támogató együttműködésével létrejött és most
kiterjesztett kezdeményezés mintául szolgál az üzleti, a kormányzati és a
társadalmi szféra partneri összefogására (PPP) - arra az összefogásra, ami a
régió nemzetközileg versenyképes humánerőforrás fejlesztéséhez való
hozzájáruláson keresztül a helyi közösség jövőjét szolgálja.”- mondta Kiss Péter
a Miniszterelnöki Hivatal minisztere.
A Nyíló világ program kifejlesztése az ózdi József Attila Gimnáziumban
történt. „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy éppen Ózdon jött létre ez a
hazánkban egyedülálló középiskolás tehetséggondozó program, amelyet legjobb
gyakorlatként most máshol is bevezetnek. Az ózdi első évfolyam nyilvános
vizsgáján, 2003. őszén, valamennyien megbizonyosodtunk róla, hogy e diákok a
diploma megszerzése után össze tudják majd kapcsolni Ózdot a hazai és a
nemzetközi gazdasággal.” – mondta Bárdos Balázs, Ózd város alpolgármestere.
A GE Hungary Rt. négy üzletága és a Budapest Bank összesen 15000
embert foglalkoztat, így Magyarország legnagyobb külföldi munkáltatója.
„Cégünk felelősséget érez azon kilenc város fejlődéséért, amelyekben
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hazánkban működik. Örömünkre szolgál, hogy a Nyíló világ programot két
olyan újabb városban is bevezetjük, ahol a GE legnagyobb hazai üzletága, a
Consumer and Industrial gyára működik.” – mondta Szini István, a GE Hungary
Rt. igazgatóságának elnöke, a GE magyarországi vezető képviselője.
„Büszke vagyok, hogy amerikai vállalatként a GE olyan innovatív
oktatási programot fejlesztett ki, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara
brüsszeli szervezete a társadalmi szerepvállalás európai legjobb gyakorlataként
nyújtott be az EU számára. Bízom benne, hogy a program tudományos és
gyakorlati módszereit, tapasztalatait és eredményeit átvéve más városok, illetve
cégek is bevezetik, hozzájárulva így Magyarország versenyképességének
javításához.” – mondtam George H. Walker, az Amerikai Egyesült Államok
Magyarországon akkreditált nagykövete.
A GE 15 éve sikeresen működik és növekszik Magyarországon, befektetései
elérték az 1,1 milliárd US Dollárt létrehozva 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
kormányzatokkal.
„A GE kultúrája, a mely a céget nem csak a világ egyik vezető gazdasági
szereplőjévé, hanem immár hatodik éve a világ legtiszteltebb cégévé is teszi, a
folyamatos tanulásra és a tudás megosztására ösztönöz. A program keretében
ennek a tudásnak és gyakorlatnak egy részét megosztjuk e három, a GE
Consumer and Industrial gyárait befogadó város diákjaival, akiknek mentorai
valamennyi Magyarországon működő GE üzletág vezetői közül kerülnek ki.” –
mondta Ruben C. Berumen.
Háttérinformáció:
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 Foundation – a GE

alapítványa – 67 ezer dolláros anyagi támogatásával, a GE Elfun2 – 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
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 Junior
Achievement Magyarország szervezésében eszmecserét folytatnak a régió
kiemelkedő üzletembereivel - olyan kapcsolati tőkét szereznek, amelyet
városuk, régiójuk és saját boldogulásukra tudnak használni a diplomaszerzés
után.
A diákok programja mellett a Nyíló világ lehetőséget biztosít a JAG
valamennyi, illetve a város másik három középiskolájából 1-1 angolszakos tanár
szakmai továbbképzésére is. A tanárképzésen eddig résztvevő hét ózdi
angoltanárhoz 2003-ban csatlakozott egy hajdúböszörményi tanárnő is. 2004ben pedig a GE Foundation újabb 100-100 ezer USD-os támogatása lehetővé
tette a program elindítását Kisvárdán és Hajdúböszörményben is.
A Magyarországon egyedülálló innovatív projekt a támogatók reményei
szerint a későbbiekben mintául szolgálhat más térségek fejlődésének
felgyorsítása érdekében is. A kezdeményezés innovatív voltát támasztja alá,
hogy az AmCham brüsszeli szervezete a programról készült esettanulmányát
benyújtotta az EU számára, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás
kiemelkedő európai példáját.
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