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Diák-
találkozók 

• Budapest (MTI) 
Kelet-Kelet nemzet-

közi diáktalálkozót, va-
lamint a Közép-európai 
Hallgatói Hálózat tagjai 
számára nyári egyete-
met r e n d e z n e k júl ius 
második felében Keszt-
helyen a Pannon Agrár-
tudományi Egyetemen -
közölte Budapesten tar-
tott sa j tótá jékoztatón 
Fehér Zoltán főszerve-
ző, a Hallgatói Önkor-
m á n y z a t o k O r s z á g o s 
Konferenciájának (HÖ-
OK) elnökségi tagja. 

A július 14-én kezdődő 
csa knem egyhetes Kelet-
Kelet találkozó célja a kö-
zép- és kelet-európai térség 
hallgatói szervezetei közötti 
párbeszéd előmozdftása, a 
közös problémák feltárása, 
valamint a különböző nem-
zetek és kultúrák közeledé-
sének segítése. 

A diákvezető megemlí-
tette azt is, hogy t(z határon 
túli magyar diákszervezet 
képviselőit is meghívták a 
rendezvényre , amelyen a 
tervek szerint előadást tart 
Peter Sondergaard, az Euró-
pai Hallgatói Önkormány-
za tok S z ö v e t s é g é n e k 
(ESIB) elnöke is. 

Fehér Zoltán beszámolt 
arról is, hogy a tavaly de-
c e m b e r b e n L j u b l j a n á b a n 
alakult Közép-európai Hall-
gatói Hálózat (Central Eu-
ropian S tuden t N e t w o r k 
Hálózat -CSN) július 19. és 
23. között ta r tandó nyári 
egyetemi kurzusán a részt-
vevők elsajátíthatják a cse-
rediákok fogadásának és 
vendéglátásának leghatéko-
n y a b b m ó d j a i t , t o v á b b á 
megismerhetik a Ceepusnak 
mint közép-európai regio-
nál is c s e r e p r o g r a m n a k a 
célját és működését. 

A tájékoztatón részt vett 
Bagi Gábor, a Külügymi-
nisztérium helyettes állam-
titkára is, aki a tárca nevé-
ben támogatásáról biztosí-
totta a nemzetközi diákren-
dezvényeket. 

Hangsúlyozta: Magyar-
országnak stratégiai érdeke, 
hogy a környező országok 
felzárkózzanak Európához, 
amit a támogatott találko-
zók ugyancsak elősegíthet-
nek. 

• Mindennap új varázslat 

Angoltanár a bizniszben 
S z a k m á j á t tek intve 

angol nyelvtanár, ám, 
mint annyian a nyelv-
szakosak közül, a sze-
gedi Lovászi Gábor sem 
iskolában helyezkedett 
el, hanem egy amerikai 
központú cég magyaror-
szági telephelyén dolgo-
zik. A huszonkét eszten-
dős projektmenedzser 
tavaly diplomázott a Ju-
hász Gyula Tanárképző 
Főiskolán. Vele beszél-
gettünk az azóta eltelt 
időszakról. 

• Hogyan lesz az angol 
nyelvtanárból projektme-
nedzser? 
- Mivel a történet régebbi 

kel tezésű, tavaly május ig 
kell visszamennünk. Ekkor 
olvastam ugyanis a Délma-
gyarországban azt a hirde-
tést, amelyet egy szegedi 
székhelyű amerikai-magyar 
vegyes vállalat adott fel. A 
cég oktatási informatikust 
keresett. 

• Gondolom, hogy a 
poszt betöltése számítógé-
pes ismereteket is feltéte-
lezett? 
- Igen. A jelentkezés fel-

tételei között szerepelt az 
angol nyelvtudás és a meg-
felelő számítógépes ismere-
tek. 

• Az utóbbira hol tettél 
szert? 
- A Radnóti Miklós Gim-

náziumban mi voltunk az el-
ső osztály, akik az érettségi 
tantárgyak mellett számítás-
technikából is vizsgáztak, 
így aztán már t i zennyolc 
évesen alapfokú számítógép-
kezelői oklevelet szereztem. 
Azt követően pedig autodi-
dakta módon, majd tavaly 
szeptembertől hivatalosan, 
egy felsőfokú rendszerprog-
ramozó tanfolyam keretén 
belül tanultam a számítás-
technikát. 

0 Felvettek a céghez? 
- Igen. Bár jó néhányan 

pályáztunk, a cég tulajdono-
sa, egy Amerikába szakadt 
hazánkfia, aki ötvenhatban 
hagyta el az országot, engem 
választott, s három hónapos 
próbaidőt ajánlott. Szeptem-
ber elsején nagy elánnal ve-
tettem bele magam a munká-
ba, ám a második hónap vé-

Lovászi Gábornak két alkalommal is a Délmagyarország volt a segítségére. 
(Fotó: Pászka Csanád Zoltán) 

gén nagy meglepetésemre a 
tulajdonos elküldött. 

0 Miért? 
- Nem indokolta, így az-

tán a mai napig sem tudom, 
miért mondtak fel nekem. 

0 Mi történt veled ezek 
után? 
- Édesapámnak segítet-

tem otthon, s közben folya-
matosan figyeltem az újság-
hirdetéseket. 

0 S megint csak találtál 
a Délmagyarországban 
egy számodra megfelelő 
állást. 
- Ráhibáztál, mert január 

közepén tényleg a Délma-
gyarban olvastam egy hirde-
tést, amelyben az állt, hogy a 
CPC Magyarország Rt. me-
nedzserasszisztenst keres. Itt 
a fe t té te leknél az angol 
nyelvtanári diploma, a fel-
használói szintű számítógé-
pes ismeret és valamilyen 
nemzetközi cégnél szerzett 
tapasztalat szerepelt. 

0 Mennyien jelentkezte-
tek az állásra? Egyálta-
lán tisztában voltál-e az-
zal, hogy mi a menedzse-
rasszisztens feladata? 
- Negyvenhármán jelent-

keztünk az ál láshelyre. A 
többlépcsős felvételin - ahol 

többek között a CPC Ma-
gyarország Rt. humánerőfor-
rás és operatív igazgatójával 
is beszélgettünk - a fejva-
dász cég képvise lő je el-
mondta, hogy az amerikai 
központú cég ír tanácsadója, 
menedzsere, Michael Cahill 
mellé keresnek asszisztenst. 
A titkári teendők mellett an-
golt is kell tanítanom az al-
kalmazottaknak. Ezért kel-
lett az angol nyelvtanári dip-
loma. A cégnek egyébként 
Budapesten van a magyaror-
szági igazgatósága, valamint 
a marketing és értékesítési 
központja, Röszkén pedig a 
gyáregysége, ahol különbö-
ző élelmiszeripari terméke-
ket (Knorr , H e l l m a n n ' s ) 
gyár tanak . Én az utóbbi 
helyre járok ki naponta dol-
gozni. 

0 És ahogy a Knorr-rek-
lám szlogenje is szól, 
minden nap új varázslat 
a számodra? 
- Örülök annak, hogy egy 

ismert és elismert nemzetkö-
zi cégnél dolgozhatok. Bár 
január végén a mélyvízbe 
dobtak be, állítom, csak így, 
gyakorlatban lehet megta-
nulni az alapokat. Amelyek 
aztán biztosítják az előrelé-

pést. Igazán jó karrier lehe-
tőség az, ha valaki egy mul-
tinacionális cégnél dolgozik. 
Bizonyítja ezt az, hogy az 
igazgatóság a közelmúltban 
k ineveze t t p ro j ek tmene -
dzsernek. 

0 Gondolom, jobban ke-
resel, mintha egy iskolá-
ban tanítanál? 
- Elég régóta dolgozom 

ahhoz amer ika i cégnél , 
mintsem, hogy erről nyilat-
kozzam. A fizetés egyébként 
t abu téma a vá l la la tná l . 
Annyit azonban elmondha-
tok, hogy többszörösét kere-
sem annak, mint egy kezdő 
angoltanár. 

0 Milyen terveid vannak 
a jövőt illetően? 
- Ha Magyarország csat-

lakozik az Európai Unióhoz, 
nagyon sok fiatal , idegen 
nyelvet beszélő, a számító-
géphez értő, üzleti tapaszta-
latokkal rendelkező magyar 
emberre lesz szükség itthon 
és külföldön egyaránt. Én 
Magyarországon, azon belül 
is Szegeden szeretném foly-
tatni a pályafutásomat, mert 
ehhez a városhoz köt min-
den. 

Szabó C. Szilárd 

Első a mérnök, második a bölcsész 
## 

F F Dobogós" a közgazdaság 
A felsőfokú intézmények hallgatói tanulmányi ágak szerint 

Tanulmányi ág Hallgató, Oklevelet 
1997/98 szerzett 

1990 1997 
Műszaki 55 382 5048 6 533 
Mezőgazdasági 20 855 1 275 2 805 
Közgazdasági 27 627 2 615 3 763 
Orvosi 7 281 1 077 1 174 
Gyógyszerészi 1 231 164 197 
Egyéb egészségügyi 6 121 514 1 051 
Állatorvosi 795 99 54 
Bölcsészettudományi 31 407 1 422 4 469 
Jogtudományi és államigazgatási 15 320 1 157 1 870 
Természettudományi 11 548 1 109 1 863 
Tanítóképző főiskolai 12 745 2 720 3 020 
Óvcodapedagógusi 6 257 1 178 2 600 
Testnevelési 1 628 273 205 
Művészeti 3 499 446 749 
Hittudományi 4 945 76 426 
Egyéb 4 089 1 113 1 066 

Összesen 233 754 24103 37 255 

• Munkatársunktól 
A táblázatról a felsőfokú 

intézmények hallgatóinak ta-
nulmányi ágak szerinti meg-
oszlása olvasható le. Az ada-
tokból kiderül, hogy az el-
múlt tanévben műszaki terü-
leten tanultak messze a leg-
többen, az összes diáknak 
mintegy huszonnégy száza-
léka. A tanulmányi ágak kö-
zül - ebből a szempontból -
második helyen a bölcsé-
szettudomány áll: a hallga-
tók majdnem tizennégy szá-
zaléka vett részt ilyen jelle-
gű képzésben. Nem sokkal 
marad le ettől a közgazdasá-
gi ág. A legkevesebben test-
nevelési és állatorvosi tanul-
mányoka t fo ly ta t t ak . Ez 
utóbbi kettőt kivéve minden 
területen nőtt a diplomások 
száma 1990 és 1997 között. 
A legnagyobb - háromszo-
ros - növekedés a bölcsé-
szettudományban figyelhető 
meg. Kétszer annyian végez-
tek a mezőgazdasági és az 
óvodapedagógiai oktatásban 
tavaly, mint nyolc évvel ez-
előtt. 

Új szak a JATE-n 

;i menedzser 
• Munkatársunktól 

A JATE f i z ikus tan-
székcsoportja gondozá-
sában telekommunikáci-
ós menedzser szakot in-
dít 1998 szeptemberé-
ben. A képzés során a 
hallgatók megismerked-
nek a modern telekom-
munikációs berendezé-
sek működési elveivel, 
szolgáltatásaival, vala-
mint a telekommuniká-
cióhoz kapcsolódó üzleti 
ismeretekkel. 

A képzés nagy hangsúlyt 
fektet az ismeretek gyakorla-
ti, alkalmazási oldalára. A 
végzettek elhelyezkedési le-
hetőségei, a szakindítók fel-
mérése szerint, már a jelen 
munkaerő-keresleti környe-
zetben is jók. A gazdasági és 
technikai struktúra nagymér-
tékű átalakulása, az ehhez 
kapcsolódó telekommuniká-
ciós szolgáltatások megnö-
vekedett szerepe, valamint a 
távközléstechnika ugrássze-
rű fejlődése mind az e terü-
leteken széles látókörrel ren-
delkező telekommunikációs 
menedzserek iránti igényt 
növeli. A telekommunikáci-
ós menedzserek iránt legin-
kább azon cégek, gazdasági 
szervezetek é rdek lődnek , 

amelyek számára az infor-
máció megszerzése, továbbí-
tása kritikus tényező akár a 
működésük, akár stratégiai 
helyzetük szempont jából . 
Ilyen szervezetek például a 
bankok, biztosítók, közleke-
dési-, távközlési vállalatok, 
közszolgálati szervek (rend-
őrség, mentők, tűzoltók), tu-
risztikai cégek, iparvállala-
tok. A szak oktatási tárgyai 
között szerepelnek az alap-
vető matematikai , f izikai, 
elektronikai és közgazdasági 
ismereteket nyújtó tárgyak, 
valamint másod- és harma-
dévben az ezekre épülő spe-
ciális informatikai (számító-
gép, Internet stb.), távköz-
lés - technika i (hardware , 
szof tver) , hálózati (LAN, 
WAN) és üzleti, menedzseri 
szaktárgyak. A képzést szak-
mailag a Déltáv Rt. támogat-
ja. Az oktatási és gyakorlati 
feladatok ellátásában ezen 
kívül be kívánják vonni táv-
közlési berendezések forgal-
mazásával foglalkozó cégek, 
ipari vállalatok szakértőit is. 

A t e l ekommunikác iós 
menedzser szak ebben az év-
ben nem akkreditált szak-
ként indul, azonban az indu-
lással párhuzamosan kezde-
ményezik a szak akkreditálá-
sát. 

• A leköszönd miniszter szerint 

Erösebb alkupozíció 
• Budapest (MTI) 

„A létrejövő oktatási 
tárca, valamint a Nem-
zeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma vezetői-
nek alkupozíciója való-
színűleg erösebb lesz az 
új k o r m á n y b a n , mint 
ami lyen nekem volt a 
most távozó kabineten 
belül" - vélekedett Ma-
gyar Bálint leköszönő 
művelődési és közokta-
tási miniszter Budapes-
ten tartott záró sajtótá-
jékoztatóján. 

A miniszter szerint a Fi-
desz frontembereinek, Po-
komi Zoltánnak és Várhegyi 
Attilának vezető szerepbe 
kerülése lehetővé teszi, hogy 
fo ly tassák , i l le tve á t fogó 
módon valósí tsák meg az 
oktatás és a kultúra reform-
ját. 

A távozó miniszter az át-
adás-átvételi megbeszélés 
alapján úgy látja, hogy vár-
hatóan megvalósul a nemzeti 
alaptanterv bevezetése, foly-
tatódik a tanártovábbképzés 
és a pedagógus bérrendszer 
reformja, valamint az idegen 
nyelvi és a kollégiumfejlesz-
tési, valamint a Sulinet prog-
ram is. Magyar Bálint üdvö-
zölte, hogy a felsőoktatásban 
a világbanki kölcsön kap-
csán a leendő vezetés már 
nem újratárgyalásról, hanem 
„hozzáigazításról" beszél, 
továbbá folytatandónak tart-

ja a megindult intézményi 
integrációt is. 

A l eköszönő minisz ter 
már szabaddemokrata politi-
kusként a tandíjmentesség 
tervezett kiterjesztése kap-
csán felvetette: az idén 200 
millió forinttal gazdálkodó 
Esély Közalapítvány kasszá-
ját két-három milliárd forint-
ra kellene gazdagítani annak 
érdekében, hogy legalább 
25-30 ezer rászoruló diák ré-
szesülhessen támogatásban. 
Magyar Bálint e lmondta , 
hogy a találkozón átadták a 
tárca jövő évi költségvetési 
előirányzataira vonatkozó 
dokumentumokat. 

Megemlítette: a közokta-
tásban 27,5 százalékos, a 
felsőoktatásban és a kultúrá-
ban pedig egyaránt 42 száza-
lékos támogatás-növekedés-
sel számoltak. 

Ezek azonban csak kezdő 
alkuszámok, amelyek a ké-
sőbbiekben nyilvánvalóan 
csökkeni fognak - tette hoz-
zá. 

A leköszönő miniszter az 
elmúlt időszak sikertörténe-
tének minősítette a nemzeti 
kulturális alapnak a kultúra-
közvetítő technikai eszközök 
forgalmazása után fizetendő 
járulékokkal való megerősí-
tését. Véleménye szerint az 
alap jövőre tervezett 4,5 mil-
liárd forintos bevétele bizto-
s í t ja , hogy megszűn jön a 
kultúrharc pénzügyi indítta-
tása. 

Agykutatók 
elismerése 

• Budapest (MTI) 
Két magyar agykutató ré-

szesült jelentős külföldi elis-
merésben - közölte a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézete. 

Vízi E. Szilveszter akadé-
mikus, az MTA alelnöke, 
agykutató Galileo Galilei di-
jat kapott az olasz Farmako-

lógiai Társaságtól a központi 
idegrendszerre ható gyógy-
szerek kutatása terén elért 
eredményeiért. Freund Ta-
más, az Akadémia levelező 
tagja, neurobiológus, Berlin-
ben az Európai Idegtudomá-
nyi Konferencián munkássá-
ga elismeréseként vehette át 
a Dargut és Milena Kemali 
alapítvány díját. 


