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B O L D O G I S K O L A É V E K E T 

kínálata: 
• Hagyományos, szótagoló olvasástanítás 
• Max.16 fős osztályok, stresszmentes, tanuláscentrikus légkör 
• Egyéni tehetségek kibontakoztatása 
• Értékelés kizárólag pozitív megerősítéssel 
• Egyéni fejlesztési terv alapján személyre szóló foglalkozás 
• Nyugodt, stresszmentes, családias légkör, igényes környezet 
• Sokszínű művészetoktatás 

NYÍLT NAPOK: | 
20(16. február 8. és 9. • Óralátogatás: 8-tól 10 óráig. 

Cím: Táltos Iskola Szeged, Pósz J. u. 2. 
Tel.: 62/459-563 • 06-30/562-65-27 

A TÁLTOS 
ISKOLA 

Egyre több cég rangsorolja az egyetemeket 

A diploma presztízse Vérnyomások 
meghajtója 
Ereinkben keringő vérünk nyomásának három fokozata bizto-
san van. Az egyik a normális. Százalékot nem tudok mondani, 
de sokan vannak, akik ilyennel élnek el holtukig. Annál to-
vább egyikük se. A magasodókból is sokan vagyunk, nekem 
például tízezreket visznek el kódisnyugdíjamhól a visszafogó 
bogyók. 

Bajom azonban így is szokott lenni, többször föl is panaszoltam 
már. Ha csak elmegyek a könyvesboltok előtt, már dupla adagot 
kellene bevennem. Ha be is lépek, legalább háromszorosát. A 
gyógyszerkészítők még nem tudták belesuvasztani a háromköte-
tes védelmet. Orvosság lenne, ha nagy ívben el tudnám kerülni 
valamennyit, de kérem, ezt az egyet ne hánytorgassák a szemem-
re. Visszaeső bűnös vagyok, de nem súlyosbítást, inkább fölmen-
tést kérnék. 

A minap is a magas vérnyomásról beszéltek Zsombón. Néma 
gyilkosnak is elnevezték, és ebben a minőségében versenyezget a 
cukorbajial, meg a bagóval. Akkor szoktuk észrevenni, amikor 
már baj van. Eszme-cserebere alakult ki most is, mindenki el-
mondta tapasztalatait. Mintha kicsit félénken szólalt volna meg 
Pista bácsi, a harmadik csoportot említve: 

- Es akinek alacsonya vérnyomása, az mit tegyen 1 
Csak a magam kelekótya közbeszólását hozom elő: 
- Pistám, olyankor csapj az asztalra. 
- És ha nincsen ott asztal 1 
- Vigyél magaddal. Minél nagyobbat, annál jobb. Ha egy csapás 

nem elég, addig verd, amíg bírja. 
Azt nem mertem mondani neki, háromszor menjen el a 

könyvesbolt előtt, mert nem biztos, hogy minden szervezet-
be ez van beletáplálva. Utólag még kiegészíteném egy biztos 
szerrel. Nem tablettával kellene ezt se bevenni, nyomaték-
nak se kellene utána küldeni egyetlen falatot se, csak be kel-
lene állnia a sorba. Mondjuk, az egyik postán. Megszámlálja 
az előtte állókat, tíznek találja. Amikor hátranéz, még ötöt 
ott is talál. Nagy baj ebből nem lehet, de mivel modernizált a 
posta, mellékhatásokkal is meg van toldva. Sokan vagyunk, 
akik számlát is szeretünk kérni, akkor is, ha simán küldjük 
leveleinket. Az ördög nem alszik, ha sokáig kóvályogna az 
űrben, legalább igazolni tudjuk, hogy mi még aznap fölad-
tuk. 

Teljes nyugalommal, szinte szolgálatkészen teljesül minden kí-
vánság, de láthatja, a tizenegyediknek már ugrál a vér az ereiben. 
Csak beugrani akart, nem várakozni. Van ugyan másik ablak is, 
de mögötte nem ül senki. Ember biztosan lenne rá, nagyon értel-
mes munkanélküliek talán az átképzést is vállalnák, de a posta is 
vállalkozási alapokon működik. Minek költene még egy ember-
re? 

Hitvány bekiabálás lenne, ha én akarnék tanácsot adni annak, 
aki régtől fogva ebben a mulasztásban leledzik. Engem különben 
is meg szokott nyugtatni a sor. Mindig arra gondolok, hány napig 
utazik levelem a szomszéd városba. Ahhoz képest ez csak beve-
zető. 

Pista bátyámnak ellenben van még ajánlatom. Álljon ki az új 
sztráda partjára, és hallgassa az autók muzsikáját. Fölpezsdül a 
vére. Vagy szúrós szemmel gondoljon az adóbevallásra. Esetleg fi-
zessen be éjszakai csőtörésre. Nálunk bevált. 

H.D. 

Egy felmérés szerint a diplomás álláskere-
sők egyre gyakrabban találják szentbe ma-
gukat a problémával, hogy nem mindegy, 
melyik intézményben szerezték bizonyít-
ványukat. Van, ahol bizonyos egyeteme-
ken végzetteket nem szívesen alkalmaz-
nak, bár feketelista még nincs az alacsony 
színvonalú képzésekről. A szegedi fejva-
dászok és cégek szerint régiónkra nem jel-
lemző a diploma presztízse szerinti sze-
lekció. 

A Gazdaság- és Vállaljcozáselemző Intézet 
felmérése szerint a munkaadók ma már 
tudják, mely egyetemek milyen értékű dip-
lomát adnak a diákok kezébe. Ezért egyre 
többen ugyanazzal a végzettséggel kisebb 
eséllyel szállhatnak versenybe egy meghir-
detett állásért, mert nem elég jó helyen 
szereztek diplomát. Úgy túnik, a szegedi 
munkaerőpiacon nem jellemző az efféle 
válogatás. 

A megyében még nem válogatnak 
A Trenkwalder-Multiman Személyzeti Ta-

nácsadó cég Szegeden is működtet irodát. A 
kirendeltség munkatársa szerint Csongrád és 
Békés megyei partnereik közül nem volt 
még, aki kikötötte volna, hogy bizonyos 
egyetemen végzett szakemberre eleve nincs 
szüksége. 

- Az a fontos, hogy a jelöltek megfeleljenek 
a megbízó elvárásainak, de ezek között nem 
szerepel a diplomaszerzés helye - mondta 
Tóth Adrienn. Sokkal lényegesebb a jelentke-
ző fellépése, szakmai tapasztalata, az, hogy 
jól kommunikáljon, jó problémamegoldó le-
gyen, és képes legyen az önálló munkavég-
zésre. 

A tanácsadó cég nem diszkriminál senkit 
az alapján, hogy hol tanult, de tapasztalata-
ik vannak arról, hogy mely egyetemek dip-
lomáival könnyebb az elhelyezkedés. - Azt 
mondhatom, hogy azok a Szegeden végzett 
jelöltjeink, akiket továbbítottunk, mind 
megfeleltek a megbízóknak - mondta a 
szakember, aki úgy látja, városunkban a 
programozók, a közgazdászok, a jogi kar 
munkaügyi kapcsolatok, illetve társadalom-
biztosítás szakán diplomát szerzett jelöltek 
a legerősebbek. 

Amerikai feketelisták 
Az Egyesült Államokban léteznek feketelis-

ták azokról a képzésekről, amelyek színvona-
lát nem tartják megfelelőnek a munkaerő-
piacon. A szakember szerint Magyarorszá-
gon eddig olyan listák léteztek, amelyek a ní-
vós képzéseket rangsorolják, így tény, hogy 
vannak olyan munkáltatók, akik ezen isko-
lákban végzetteket szivesen látják. - Nem 
tartjuk elképzelhetetlennek, hogy a jövőben 
feketelista is készül, de ez nem befolyásolná 
munkánkat, mivel a jelölteket minden eset-
ben képességeik, készségeik alapján ítéljük 
meg a pályázati folyamatban - mondta Tóth 
Adrienn. 

A fejvadász cég tapasztalatait szegedi cé-
gek is megerősítették. A Siemens helyi ki-
rendeltségénekvezetője elmondta, cégüknél 
nem szelektálják előzetesen a jelentkezőket 
az alapján, hogy hol végeztek. - A legjobb 
presztízsű egyetemekről sem lehet hozzánk 
könnyebben bekerülni: a felvételi folyamat 
során mindenki bizonyíthatja a megfelelő 
szakismeretét - hangsúlyozta Simon József. 
A multinacionális cég üzletfejlesztési igaz-
gatója, Gerner Péter ehhez hozzátette, bár a 
jelentkezők azonos elbírálásban részesül-
nek, a Siemens aktívabban toboroz munka-

A Lombard szerint a szegedi egyetem ontja a jó szakembereket Fotó: Karnok Csaba 

erőt azokon az egyetemeken, ahonnan ko-
rábbi tapasztalataik alapján jó embereket 
kapott a cég. 

Az SZTE dicsérete 
Korom Kinga, a Lombard Pénzügyi és Lí-

zing Rt. hr-vezetője is arról számolt be, ná-
luk sem elsődleges szempont, hogy a je-
lentkezők hol tanultak, az a fontos, hogy 
szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. 
Ha mégis figyelembe veszik a diploma ki-
adóját, azt azért teszik, mert tudják, me-
lyik egyetem milyen szakterületre helyezi a 
hangsúlyt az oktatásban. - Szerencsénk 
van, hiszen a szegedi egyetem ontja magá-
ból a jobbnál-jobb szakembereket - mond-

ELÉGEDETT HALLGATÓK 
Az Országos Felvételi Információs Iroda Felvi 
rangsor 2006 című Kiadványában megkérdezte a 
hallgatókat, mi a véleményük a diplomák munka-
erő-piaci értékéről. A rangsorban a szegedi egye-
tem természettudományi kara előkelő helyen 
szerepel, de a tanárképző főiskolai kar bölcsé-
szei és az élelmiszer-ipari főiskolások is kiemel-
kedően elégedettek a képzéssel - hogy csak a 
kategóriájukban első helyezetteket említsük. 

ta Korom Kinga, aki szerint a Lombard elé-
gedett az itt végzett dolgozók szaktudásá-
val. 

FAZEKAS GÁBOR 

Jótékonysági bál 
a szegedi TIK-ben 
Másodszor rendez jótékonysá-
gi bált a Szegedi Tudomány-
egyetem és a Szegedi Első 
Lions Club február 11-én a 
TIK-ben. 

A rendezvény bevételéből tá-
mogatni kívánják a szemészeti 
klinika gyermekosztályának és 
a szülészeti és nőgyógyászati 
klinika újszülött osztályának 
múszervásárlását, valamint az 
újszegedi Vakok Ot thona lakói-
nak rehabilitációját és életkö-
rülményeit javító eszközök be-

szerzését. A tavalyi bálon ösz-
Szegyúlt összegből látássérülte-
ket segítő berendezéseket he-
lyeztek üzembe az egyetemi 
könyvtárban. 

A jövő szombaton, délután 
fél hétkor kezdődő bálon lesz 
képárverés, divatbemutató, ka-
szinó, jósda, borkóstoló és szi-
varbemutató. A vendégeket 
Frankié Látó és zenekara ci-
gányzenével szórakoztatja, a 
slágerekről az Old Boys gon-
doskodik. 
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a Délmagyarországgal és 
a Délvilággal! 

A VIASAT3 Valentin napi roadshow-|a várja mindazokat, akik a képernyőn keresztül szeretnének 
Valentin napi szereimet vatlam. 
Gyere el. üzenj a kamerába és üzenetedet február 13-án és 14-én bemutatjuk a képernyőn. 
És ha már rád talált a szerelem pároddal ne hagyjátok ki az igazi Valentin napi szerelmes 
filmeket sem a VIASAT'J-on1 

VIASAT3 - SZÓRAKOZZ! 

Légy bátor! 

Február 4-én 
10 órakor a Malomban Kecskeméten 
14 órakor a Szeged Plázában Szegeden 
18 órakor a Csabacenterben Békéscsabán 

http://www.delmagyar.hu

