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A K Plusz egy komplex tehetséggon-
dozási keretprogram, amelynek 

legfontosabb célkitűzése a Kolozsváron és 
vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok 
felkutatása és támogatása: képességeik, 
készségeik és kompetenciáik fejlesztése, 
kapcsolatrendszerük erősítése. Mindez 
hozzásegíti őket a munkaerőpiacon való 
hatékonyabb elhelyezkedéshez, valamint 
az egyéni és csoportos gazdasági vagy 
társadalmi vállalkozások elindításához.
 
A különböző szakterületeken tevékenykedő fia
talok összekapcsolását, motiválását tematikus 
képzéseken, szakmai fórumokon, versenyeken, 
konferenciákon keresztül valósítottuk meg, 
amelyek során folyamatosan ötvöztük az elmé
leti és gyakorlati, alkalmazott módszertanokat.
 
A K+ közösségi tér a K Plusz program futam
ideje alatt közösségi térként működik helyi 
fiatalok számára, otthont ad a program cél

MI A K PLUSZ?

FARKAS
ANDRÁS A K PLUSZ PROGRAM KOORDINÁTORA;

A PONT CSOPORT TÁRSALAPÍTÓJA

A mai fiatal generáció húsz év múlva vezetni 
fogja Kolozsvárt, akár vállalkozó, civil 

vezető, közalkalmazott, kreatív szakember vagy 
egyszerű munkavállaló lesz. Azonban mindannyi-
unkon múlik, milyen attitűddel, tudással és tehet-
séggel tölti majd be bármelyik szerepkört. A város 
vitalitása az egyénen túl azon is múlik, hogy 
milyen az a városi környezet, amelyben megnyilvá-
nulhat, kibontakozhat. A K Plusz program és a K+ 
közösségi tér ehhez járult hozzá néhány darabbal, 
és ezután is ugyanezzel a céllal működhet tovább. 
Kolozsvár életében a fiatalok kulcsszerepet töltenek 
be, ettől is válik Románia talán legprogresszívebb 
városává. A K Plusz program igazi eredményei majd 
ekkor, húsz év múlva látszanak meg, addig viszont 
folyamatosan tehetünk a fiatal tehetségek és 
kreatívok felkarolásáért.

jait szolgáló rendezvényeknek, eseményeknek, 
műhelyfoglalkozásoknak, találkozóknak, to
vábbá külsős ifjúsági rendezvények számára 
is nyitott.
 
A K Plusz keretprogram egy átfogó partnerség
nek köszönhetően valósult meg, amelyben a 
Kolozsváron tevékenykedő legfontosabb tehet
séggondozó szereplők vettek részt.



A K Plusz projektnyitó sajtótájé-
koztatóját a magyar fociválo-

gatott sikeres Európa-bajnoki kvalifiká-
cióját követően tartottuk Kolozsváron. 
Akkor szóban említettem, hogy illő 
módon szürke mackónadrágot kellett 
volna húznunk mindannyiunknak. 
Azóta az egész világot bejárta Király 
Gábor, válogatott kapuvédőnk „mackó-
jának” sztorija, idehaza pedig mozga-
lommá vált. A sportsiker közösségi 
élményt adott sok millió magyarnak, 
határoktól függetlenül. A teljesítmény, 
a közös siker és az azonosulást segítő 
szimbolikus tartalom jelenti mindazt az 
élményt, amit egy jó terméknek 
nyújtania kell. A K Plusz projektet is 
ilyen jó terméknek látom. Megvan benne 

az évtizedek óta bizonyított hagyomá-
nyos tehetséggondozási módszertan, 
amelyhez az alkalmazott tudományok 
és művészeti ágak, valamint a piaci 
értékteremtés szemlélete társul. Képes a 
projekt a teljes városi környezet szintjén 
egyesíteni a fiatalok tehetséggondozá-
sát, és az ilyen formán kialakított 
ágazatközi megközelítések új eredmé-
nyeket hoznak létre. A K+ közösségi 
térrel pedig olyan erős szimbóluma jött 
létre a programnak, amelyhez fiatalok 
százai tudnak kapcsolódni. Örülök 
annak, hogy az Új Nemzedék Központ 
közreműködhetett a K Plusz program 
eredményeinek budapesti, magyaror-
szági és londoni tehetségközösségekkel 
való összekapcsolásában.

A  Kreatív Kolozsvár programot a PONT Csoport azért 
hívta életre, mert Kolozsvár a kreatív iparágak terüle-

tén egyre aktívabb szerepet tölt be. A városban a kultúra és 
vállalkozások területén is erős mozgás van - Kolozsvár döntős 
a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa címért folytatott 
versenyben, fiatal vállalkozások és startupok terén egyre több 
kezdeményezés, közösségi tér jelenik meg; a város kreatív 
iparági stratégiával rendelkezik, és olyan infrastrukturális 
beruházások is zajlanak, amelyek ezen ágazat fejlődésének 
kívánnak fizikai területet biztosítani. A Kreatív Kolozsvár a 
kolozsvári magyar fiataloknak szeretne segíteni abban, hogy 
kapcsolódjanak be, legyenek részesei ezeknek a folyamatok-
nak. A Kreatív Kolozsvárnak egy év alatt sikerült márkává 
nőnie. A Kreatív Kolozsvár estek, a szakmai és vállalkozás-
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A KREATÍV KOLOZSVÁR PROJEKTVEZETŐJE; 
A PONT CSOPORT IGAZGATÓJA

fejlesztési képzések, táboraink révén 
egy olyan mozgalom jött létre, 
amelyet tovább építve megerősít-
hetjük a magyar közösség hozzájá-
rulását a kolozsvári kreatív iparágak 
fejlődéséhez. Célunk az, hogy kreatív 
fiataljaink megtalálják helyüket a 
helyi, regionális, de akár országos 
és nemzetközi piacon is, tudják 
beazonosítani a hozzáadott értéket, 
amit fogyasztóiknak biztosíthatnak, 
termékeik pedig versenyképessé 
váljanak.



2 015-ben, Kolozsvár Európa 
Ifjúsági Fővárosa évében 

rengeteg ötlet, projekt, kiaknázatlan 
energia, erőforrás szabadult fel az 
ifjúsági szervezetek között, illetve 
ezek révén. Nagyon fontosnak tartot-
tuk, mi, magyar fiatalok, hogy a 
2015-ben új sebességre kapcsolt 
kolozsvári élet tovább pezsegjen. 
Ebben segít a K Plusz program is, 
amely egy széles összefogásként 
(oktatási intézmények, civilek, diák-
szervezetek, támogató intézmények) 
próbál értéket és tartalmat teremteni 
a következő években a fiatal magyar 
tehetségeknek. A Magyar Ifjúsági 
Központ létrehozásának folyamatában 

A legtehetségesebbek képességei is 
elveszhetnek, ha kamatoztatásukra nem 

nyílik lehetőség. A tehetség a mag, melynek 
kifejlődéséhez szükséges a kitűnő termőtalaj, 
azaz a tehetséggondozás. Az a társadalom 
fejlődőképes, az az igazán életképes közösség, 
amely odafigyel, időt és erőforrásokat szentel 

HORVÁTH
ANNA

RÉS 
KONRÁD-GERGELY

KOLOZSVÁR
ALPOLGÁRMESTERE

A MIK ELNÖKE

tehetségeinek gondozására. Véleményem 
szerint a K Plusz program megjelenése ponto-
san ezt a célt szolgálja. Abban segít Kolozsvár-
nak, hogy megteremtse a tehetséges, kreatív 
fiatalok érvényesülésének, felkarolásának 
termőtalaját. 
A K Plusz keretprogram a Kolozsvár 2015 
Európa Ifjúsági Fővárosa évének fenntartható-
ságát, önmagán való túlmutatását bizonyítja. 
És ez így van rendjén, hiszen fiataljaink itthon 
tartása, illetve a világ minden tájáról való 
hazacsalogatása minden eddiginél nagyobb 
kihívás, minden eddiginél több ráfordítást, 
figyelmet igényel. Az önkormányzatnál mindig 
is nyitott kapukat döngetnek az ilyen jellegű 
kezdeményezések, azok az együttműködések, 
amelyek városunk legfontosabb erőforrásának, 
fiataljainknak lehetőségeit szélesítik, és ezáltal 
a fenntartható városfejlesztést szolgálják.

pedig kiemelt lépcsőfokként 
tekintünk a K+ közösségi tér 
létrejöttére, ahol az első öt 
hónapban megvalósult közel 
80 rendezvény bizonyítja, 
hogy Kolozsvár az erdélyi 
magyarság ifjúsági motorja.



Kreatív Kolozsvár bemutatkozó 
rendezvénysorozat (kickoff) a VI. 
Kolozsvári Magyar Napokon
Meghívottak: Kelemen Attila (Transindex, 
Erdély Fm), Winkler Zsolt (Kitchen Budapest), 
Kovács Zsolt (Design Terminál), Butka Gergő 
rendezvényszervező, Székely Szabolcs 
(Halcyon Mobile), Varga Csaba hegymászó

Kreatív Kolozsvár est I.
Magyar startupok a világpiacon / 
Personal branding
Meghívottak: Hild Imre (iCatapult), 
Schleer Tamás (Personal Branding 
szakértő)

Kreatív Kolozsvár: Forgatókönyv 
és kreatív írás workshop
Előadók: Szőcs Petra filmrendező, 
Nagy V. Gergő forgatókönyvíró

Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség Mentorprogram: 
Rendezvényszervezési workshop
Meghívott: drd. Makkai Júlia Anna

Pedagógus Fórum
Meghívott: 
dr. FórisFerenczi Rita 
(BBTE)

Kreatív Kolozsvár 
est II.
A Prezi kijutása 
a világpiacra 
/ Ötlet vagy 
csapat? 
Meghívottak: 
Hűvös Ágnes 
(Megoldás.Most), 
Balogi Attila (Prezi)

Kreatív Kolozsvár est III.
Sharing economy: Couchsurfing, Yummber
Meghívottak: Molnár Rita (couchsurfing blog),  
Boros Regina (Yummber)

Kreatív Kolozsvár: Vállalkozói 
készségfejlesztő workshop kezdő 
vállalkozók számára
Előadók: Forster Orsi (Kitchen 
Budapest), Makai András (Coaching 
Team), Palóczi Zita (Coaching Team), 
VeresNagy Tímea csapatépítő tréner, 
Farkas András (PONT Consulting)

K+ közösségi 
tér megnyitó

Kreatív Kolozsvár est IV.
Az amatőr filmkészítéstől az 
amatőr filmkészítésig
Meghívottak: Nagy V. Gergő 
forgatókönyvíró, Reisz Gábor 
filmrendező

Középiskolások 
Hosszú 
Hétvégéje

Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség 
Szakosztálytábora

Kreatív Kolozsvár est V.
Video on demand 
vs. User generated 
content
Meghívottak: 
Szabó András Tibor 
médiaszakértő, 
Szabó Gergő online 
videószakértő
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Kreatív Kolozsvár est VI.
Kolozsvári startup ökoszisztéma
Meghívottak: Răzvan Luca (ZAIN studio),  
Vlad Craioveanu (Impact HUB)

ETDK felkészítő előadás: Hogyan 
írjunk szakdolgozatot? technikák 
és módszerek, közgazdaságtan 
szekció
Meghívott: dr. Szász Levente (BBTE)

ETDK felkészítő előadás: Hogyan 
írjunk szakdolgozatot? technikák és 
módszerek, film, fotó, képzőművészeti, 
média szekciók
Meghívott: dr. Katona József (BBTE)

Kreatív Kolozsvár est VII.
Bridge Budapest / Uber
Meghívottak: 
Pistyur Veronika 
(Bridge Budapest), 
Szőke Gergő (UBER)

ETDK felkészítő 
előadás: 
Hogyan írjunk 
szakdolgozatot? 
technikák és 
módszerek, 
pedagógia, 
gyógypedagóia, 
pszichológia, 
szociológia és 
szociális munkás 
szekciók
Meghívott: 
dr. János Réka (BBTE)

Vendégtanári program a Sapientia EMTE 
Környezettudományi Tanszékén: Kombinatorikus kémia
Meghívott: dr. Dibó Gábor (ELTE)

Kolozsvári Magyar Diákszövetség 
mentorprogram: Online kommunikációs 
workshop
Meghívott: dr. Kádár Magor (BBTE)

XXI. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka
Meghívottak: dr. Gyulai József, dr. M. Csizmadia Béla, 
dr. Rajnai Zoltán, dr. Kelemen András

ETDK felkészítő előadás: 
Hogyan írjunk szakdolgozatot? 
technikák és módszerek, 
természettudományi szekció
Meghívott: dr. Markó Bálint (BBTE)

ETDK felkészítő előadás: Hogyan 
írjunk szakdolgozatot? technikák 
és módszerek, kommunikáció, 
újságírás, politológia szekciók
Meghívott: dr. Vincze OrsolyaHanna 
(BBTE)

ETDK felkészítő 
előadás: 
Hogyan írjunk 
szakdolgozatot? 
technikák és 
módszerek, 
bölcsész, történész 
szekciók
Meghívott: 
dr. T. Szabó Levente 
(BBTE)

Kreatív Kolozsvár: 
Zeneipari 
menedzsment 
workshop
Előadók: 
Németh Róbert (HS7, 
Presscode), Réz György 
(PORT.hu, Majdnem 
Híres Rocksuli), 
Bodrogi Bozán András 
(YouTube szakértő)
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ETDK felkészítő előadás: Hogyan 
írjunk szakdolgozatot? technikák 
és módszerek, jogi szekció
Meghívott: dr. Fábián Gyula (BBTE)

K+ 50. rendezvény

ETDK szervezőtábor

Kreatív Kolozsvár: Vállalkozói 
készségfejlesztő workshop II.
Előadók: Hűvös Ágnes, Molnár Attila 
(Megoldás.Most)

Kreatív 
Kolozsvár: 
Színház és 
kulturális 
menedzsment 
workshop
Előadók: 
Orlai Tibor 
(Orlai Produkció), 
Kulcsár Viktória 
(Jurányi Ház, 
FÜGE)

Kreatív Kolozsvár: Vállalkozási 
készségfejlesztő tábor 1112. osztályosoknak
Trénerek: Hűvös Ágnes, Molnár Attila, 
Töviskes Imre (Megoldás.Most)

Kreatív Kolozsvár: Vállalkozói 
készségfejlesztő workshop I.
Előadók: Hűvös Ágnes, 
Molnár Attila (Megoldás.Most)

BécsGyőr tanulmányi kirándulás 
jogász hallgatók számára

Néprajzi 
szakkollégium 
tanulmányútja, 
SzegedPécs
Budapest

Sapientia EMTE Kari 
Tudományos Diákköri 
Konferencia

Kreatív Kolozsvár 
est VIII.
Kulturális üzleti 
modellek
Meghívottak:
Orlai Tibor
(Orlai Produkció), 
Kulcsár Viktória 
(Jurányi Ház, FÜGE)

Erdélyi 
Tudományos 
Diákköri 
Konferencia
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Pedagógus fórum
Meghívott: dr. BirtaSzékely Noémi (BBTE)

K+ Talent Days
Meghívottak: 
NagyImecs Péter (Goodwill 
Consulting), Parajdi Borbála
(Eurotop Consulting), Farkas András 
(PONT Csoport), Bessenyei Hajnalka 
(Impact HUB), Rácz Attila (Design 
Bank), Aczél Dóra (nagyváradi 
Coworking iroda), Ecker Klaudia
(Új Nemzedék Központ),
Hild Imre (Global Platforms), 
Benyák Dóra, Demarcsek György, 
Puskás Brigitta (Bridge Budapest 
ösztöndíjasok)

Kreatív Kolozsvár: FORMULA  interdiszciplináris 
műhelytábor
Facilitátorok: Dedushkov Maxim (Dedushkov.com),
Pais Panni (Cellux Csoport), Smiló Dávid (paradigma: 
ariadné), Szabó Márton (Mito, Koin), Koltai Tamás
(Gourmet Garden)

Kreatív Kolozsvár: Vállalkozói készségfejlesztő 
workshop III.
Előadók: Hűvös Ágnes, Molnár Attila (Megoldás.Most)

Tehetségmarketing Konferencia
Meghívottak: Zsigmond Imola 
(Accenture), Kandó Norbert 
(Codespring), Szénás Szabolcs 
(Országos Magyar Diákszövetség), 
Seer László (marketing szakember), 
dr. Györfy Lehel (BBTE)

Kalotaszegi 
néptáncoktatók 
találkozója
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A TÉR

Közösségi tér épül, közösségi összefogással

Technikai paraméterek: 

központi elhelyezkedés 

belmagasság: 2,4 m

befogadóképesség: 100 fő

alapterület: 126 m2

konyhával és fürdővel 
rendelkezik

A K+ közösségi tér megnyitója



A  K+ közösségi tér a K 
Plusz program 

futamideje alatt közösségi 
térként működik helyi 
fiatalok számára, otthont ad 
a program céljait szolgáló 
rendezvényeknek, esemé-
nyeknek, műhelyfoglalkozá-
soknak, találkozóknak, 
továbbá külsős ifjúsági 
rendezvények számára is 
nyitott.

Az Unió (Memorandumului) 
utca 3. szám alatt egy olyan 
teret avattunk fel 2016. február 
8án, amely ifjúsági konferenci
ák, továbbképzések és szakmai 
találkozások helyszínévé vált. A 
helyiség magyarországi támo
gatással, helyi ifjúsági szerve
zetek, magánvállalkozók és a 
kolozsdobokai egyházkerület 
együttműködése révén született 
meg. A 21.000 euróra rugó 
teljes költségvetés egyharma
dát, azaz mintegy 7.000 eurót 
közvetetten a K Plusz projekt 
biztosította, míg a fennmaradó 
14.000 eurót az Igen, tessék!, a 
MIK Egyesület és  partnereik tá
mogatók bevonásával teremtet
ték elő. A megnyitón részt vettek 
és felszólaltak: Talpas Botond, 
az Igen, tessék! Egyesület elnöke,  
Kovács Sándor kolozsdobokai 

főesperes, Schanda Tamás, 
Magyarország ifjúságpoliti
káért felelős helyettes állam
titkára, Mile Lajos, Magyar
ország kolozsvári főkonzulja, 
Horváth Anna, Kolozsvár 
alpolgármestere és Farkas 
András, a PONT Csoport ala
pító tagja.

A K+ közösségi teret nem 
csak azok a fiatalok és 
szervezetek használták és 
használják, akik a K Plusz 
projekt partnerei. A közösségi 
tér megnyitójától kezdve folya
matosan érkeztek teremigénylé
sek magyar és román szerveze
tektől egyaránt. A teret bármely  
tehetséggondozással vagy 
közösségépítéssel foglalkozó  
szervezet igénybe veheti. Nálunk 
tartotta workshopját a Someș 
Delivery csapata, amely fiatal 
építészeket, kreatívokat ösztönöz 
olyan projektek megálmodá

sára és kivitelezésére, amelyek 
élhetőbbé teszik a kolozsvári 
Szamospartot. A Gazdasági 
Tanácsadó Klub (GTK), a fiatal 
közgazdászok szakkollégiuma 
képzéseinek több alkalommal a 
K+ közösségi tér adott otthont. 

Olyan szociális témákkal foglal
kozó szervezetek is felkerestek 
minket, azért hogy egyegy ren
dezvényükhöz teret biztosítsunk, 
mint a Little People Egyesület 
vagy a Yuppi Tábormozgalom 
Egyesület, amely terápiás tábo
rokat szervez súlyos és krónikus 
beteg gyerekeknek. 

A nagyobb események mellett 
számos szervezet tartotta a 
térben megbeszéléseit, gyűléseit. 

A projekt futamideje alatt 
31 befogadott rendezvényre 
került sor, ezeknek közel 1200 
résztvevője volt.

K+ programok

43
K+ programok 

résztvevői

1795
K+ program
szakértői

619

Befogadott események

31
Befogadott események 

résztvevői

1056
Befogadott ESEMÉNYEK 

szakértői

51

K+ térben megfordultak SZÁMA

2066



KREATÍV 
KOLOZSVÁR



A Kreatív Kolozsvár egy olyan alkotói és 
vállalkozói készségfejlesztésre szako-

sodott program, amelynek elsődleges célcso-
portja a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő, 
kreatív iparágak iránt érdeklődő, potenciális 
vállalkozó magyar fiatalok.

KONTEXTUS

Amikor vállalkozás indításáról van szó, gyakran 
tapasztaljuk azt, hogy a fiatalok kockázatkerülő
ek, önbizalomhiánnyal küzdenek, kilátástalannak 
látják a jövőjüket, félnek a romániai közigazgatási 
bürokráciától, és bizalmatlanok a román állam, 
illetve a gazdaság működése iránt.
Romániában a felmérések szerint nagyon alacsony  
a fiatalok körében a vállalkozói kedv. Az oktatási  
rendszer nem ösztönzi a kreativitást, a kezde
ményezőkészséget, a fiatalok jellemzően olyan 
szakmákat választanak, amelyek „biztonságosak”, 
gyakran lemondva azokról a pályákról, amelyekben 
tudásukat, képességeiket a legmegfelelőbb szinten 
kamatoztathatják.
Még a vállalkozó szellemű fiatalokra – akiknek 
vannak jó ötleteik, és felmerül bennük a vállalko
zás lehetősége – is jellemző, hogy olyan alapvető 
akadályokba ütköznek, hogy nincs indulási tőkéjük, 
nincs tudásuk és információjuk a meglévő tőkéről 
és támogatási forrásokról, illetve nincs ezekhez 
hozzáférésük, továbbá vállalkozói ismereteik 
hiányosak, készségeik és képességeik kifejletlenek, 
illetve nem rendelkeznek megfelelő kapcsolati 
hálóval sem.

A KREATÍV KOLOZSVÁR CÉLJA

Elsődleges célunk az, hogy a kreatív fiata-
lokat hozzásegítsük a szakmai önmegva-
lósításhoz, melyet életképes vállalkozások 
létrehozásával vagy azok részeseivé válásával 
érhetnek el.

SPECIFIKUS CÉLJAINK

 » a különböző területeken tevékenykedő kreatív 
fiatalok kapcsolati hálójának bővítése, kapcso
latrendszerük erősítése

 » a kreatív iparági trendek megismertetése, a 
gazdaságitársadalmi környezetismeret fejlesz
tése a fiatalok körében

 » a fiatalok vállalkozói képességeinek és készsége
inek fejlesztése

 » jó példák megmutatása, amelyek a fiatalo
kat közös projektek, vállalkozások indítására 
ösztönzik

 » fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy megtalálják 
és bevonhassák a forrásokat projektjeik, vállal
kozásaik elindításához

 » a magyar fiatalok interakciójának elősegítése a 
többségi és nemzetközi közösségekkel.
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A PONT Csoport 2001-es gyökerek-
re visszatekintő, ám hivatalosan 
2009-ben létrejött fiatal szakértői 
társulás, melynek fő célja a koncep-
tuális társadalmi innováció.
  
Tevékenységeit tekintve a PONT Cso-
port helyi és regionális fejlesztéssel 
foglalkozik, melyben az ifjúság ki-
emelt szerepet tölt be, és amelyben 
a nem formális oktatás, az informá-
ciós társadalom, információs tech-
nológia, az ágazatközi együttműkö-
dés, valamint fenntartható fejlesztés 
szerves szerepkört töltenek be.

Kezdeményezései során mind önma-
ga által kezdeményezett projektek, 
mind partnerségek és másoknak 
nyújtott tanácsadás révén valósítja 
meg céljait.

 
A PONT Csoport Kolozsvárt, Erdélyt 
tekinti bázisállomásának, tevékeny-
ségének azonban több országos ki-
terjedése van, míg partnerségei révén 
teljes Európával együttműködik.



KREATÍV KOLOZSVÁR ESTEK

A szakmai és kapcsolatteremtési estek 
résztvevői megismerkedhetnek a 

kreatív iparágak friss innovációival, 
best-practice jellegű előadások keretében 
megismerhetik azokat a kreatív iparágban 
tevékenykedő szereplőket, akik szakmai 
sikereikkel kiemelkednek és inspirálóan 
hatnak környezetükre, és első kézből 
érkező gyakorlati tudást mutatnak be 

példaértékű megvalósításokról. Ezek az 
alkalmak ugyanakkor kapcsolatteremtési és 
együttműködési lehetőséget is nyújtanak a 
résztvevőknek, hiszen célunk az, hogy a Kolozs
váron élő fiatal alkotókat és vállalkozókat össze
gyűjtsük, és ismerkedési lehetőséget biztosít
sunk számukra. Tapasztalat és tudáscsere 
valósul meg ezeken az esteken, amely szoro
sabb üzleti együttműködésekig is elvezethet.

A Bridge Budapest ösztöndíjprogramjának 
köszönhetően valami megváltozott bennünk. 
Magabiztosabbak lettünk, már el merjük hinni, 
hogy lehetünk sikeresek külföldön is. Nem 
számít, hogy honnan érkeztünk, mert a saját 
szemünkkel láttuk azt, hogy energiabefektetés-
sel bárhova el lehet jutni.

PUSKÁS BRIGITTA, BENYÁK DÓRA és 
DEMARCSEK GYÖRGY

ösztöndíjasok

Amikor három évvel ezelőtt négy ismert 
magyarországi startuppal elkezdtünk közösen 
gondolkodni, akkor leginkább frusztrációkról 
beszélgettünk. Arról, hogy a környezetünkben 
élők miért mindig csak a kifogásokat keresik? 
Inkább hivatkoznak arra, hogy valamit miért 
nem csinálnak, mintsem megoldást találnának 
a problémára.

PISTYUR VERONIKA,
Bridge Budapest



A jó vállalkozó legalapvetőbb tulajdonsága, 
hogy gyors. Mert a világ is gyors, és különö-
sen azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek 
bármilyen köze van, vagy lesz az internethez, a 
gyorsaság nem lehet választás kérdése.

HILD IMRE,
startup mentor, az iCatapult és a Global 

Platforms alapítója

Kolozsvár fiatal, lendületes város lett az elmúlt 
években. Az itteni fiatalok akarnak dolgozni, 
nem dőlnek hátra kényelmesen. Bátran be-
levágnak a vállalkozásokba is. Jól beszélnek 
angolul, gyorsan tanulnak, jókat kérdeznek. Bár 
mindenhol ilyen fiatalokkal találkoznánk!

HŰVÖS ÁGNES,
stratégiai tanácsadó

Kreatív Kolozsvár programindító 
napok a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében. 2015. augusztus 1820.

Mindig féltem a repüléstől, de egyetem után nem 
ezért maradtam itthon. Úgy gondolom, hogy bár 
méltatlanul sokat kellett várni, eljött annak az ide-
je, amikor egy felkészült fiatal, egy jó üzleti tervvel, 
itthon is éppen olyan ütemben tud fejlődni, mint 
külföldön. Egyetlen, a résztvevők által említett pél-
dát mondok arra, hogy miért nélkülözhetetlenek 
az ilyen típusú, oktatást kiegészítő programok: 
míg azok az iparágak, amelyekben ma a fiatalok 
jelentős része elhelyezkedik, még nem is léteztek 
10 évvel ezelőtt, addig egyetemeinken még mindig 
ugyanazt tanítják, mint 10 évvel ezelőtt.

A Kreatív Kolozsvár programszervezőjeként az a 
legfontosabb célom, hogy felhívjam azok figyel-
mét a fiatalok körében történő vállalkozásfejlesz-
tés fontosságára, akik valóban működő stratégi-
ákat keresnek az itthon maradás problémájára.

MOSTIS
GERGŐ



WORKSHOPOK

V állalkozási készségfejlesztő workshop-
jaink egyetemi hallgatóknak, valamint 

kezdő vállalkozóknak szólnak, céljuk, hogy 
segítsünk nekik felkészülni az üzleti szerep-
vállalásra. A háromnapos interaktív képzések 
során foglalkoztunk a jövőbeli vezető személyisé
gével és önismeretével, a csapatépítés mikéntjével, 
megtanítottuk a Business Model Canvas technikát, 
amelynek segítségével könnyedén vázolható és 
modellezhető egy üzleti elképzelés. Értékajánlat 
technikákat tanultunk és MVP (minimum viable 
product) megközelítéseken dolgoztunk. Megtanul
tunk helyesen kérdezni, elemezni és validálni, 
megtanultuk a minél pontosabb piacmeghatározás 
szabályait, Lean szemléletet és customer discovery 
technikákat tanultunk.

Tematikus workshopjaink nemcsak klasszikus 
vállalkozásfejlesztésről szóltak. Már a kezde-
tekkor célul tűztük ki a kreatív iparágakban 
tevékenykedők megszólítását is. A művészeti 
termékek sajátos piacát és értékesítési rend-
szereit vizsgáltuk meg a zeneipar, filmipar és 
előadóművészetek témakörében.

Színház és kulturális menedzsment workshopot 
szerveztünk. Körüljártuk az üzleti alapú színház
csinálás mikéntjét, választ kerestünk arra, hogy 
mi fán terem a színházi producer, mit jelent az 
üzleti tervezés a kultúra területén, mit kell tudni a 
szerzői jogokról, és hogyan lehet értékesíteni egy 
kulturális terméket.

Zeneipari menedzsment workshopunkon meg
vizsgáltuk a kortárs könnyűzenei trendeket, üzleti 
modelleket tanulmányoztunk a zenei menedzsment 
és a zeneletöltések piacán. Elemeztük továbbá az 
itthoni és külföldi fesztiválpalettát és a zenei ren
dezvények pozicionálási technikáit a zenei brand
építéstől a digitális zeneterjesztésig.

Forgatókönyv és kreatív írás workshopunkon arra 
kerestünk válaszokat, hogy mi a filmes ötlet, mi az 
a karakterépítés, mi a szinopszis, mi a treatment, 
és hogyan épíhető fel a központi konfliktus, illetve 
hogyan épül fel egy drámai konstrukció. Azoknak 
szólt háromnapos képzésünk, akik szerették volna 
elsajátítani a storytelling sajátosságait, és megta
nulni, hogy hogyan vezet az út az amatőr film
gyártástól az amatőr filmgyártásig.
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Szervezetfejlesztés, konfliktuskezelés a Színház és kulturális menedzsment workshopon

LÁSZLÓ HUNOR, RÉSZTVEVŐ:

Számomra a workshop lendületet és irányt 
adott. Stop wishing, start doing!

BARAZSULY VIKTÓRIA ADRIENN, RÉSZTVEVŐ:

Nem lehet egy mondatban összefoglalni a 
workshopon tanultakat. Sokszínű volt, és 
lendületet adott.



A magányos hősök ideje lejárt – ha vállalkozni 
akarsz, akkor szervezz csapatot magad köré, 
beszélj ötletedről másoknak is, és derítsd ki, 
hogy valóban lesz-e piacod.

HŰVÖS ÁGNES,
stratégiai tanácsadó

Végéhez közelít a Kreatív Kolozsvárral szervezett 
vállalkozásstratégiai képzésünk. Szuperdinami-
kus, gyakorlatias vállalkozók, bátor megvalósí-
tók, realista szemlélet – ezért szeretjük nagyon 
az itteni embereket. Jó volt, srácok, megint, és 
ezt nektek köszönjük!

MEGOLDÁS.MOST

Botorkálhatnék még hónapokat, egész nap blo-
gokat olvashatnék, járhatnám a bankokat, hogy 
kiderítsem, milyen hitellehetőségeim vannak, 
és itt 3 nap alatt olyan tudást kaptam, ami na-
gyon lerövidítette azt az utat, ami után a kezdő 
lépést meg tudom tenni.

Egy vállalkozói workshop résztvevője

TÖRÖK TÜNDE, RÉSZTVEVŐ:

Azért jöttem, hogy változtatni tudjak. Ezzel 
meg is tettem az első lépést! Köszönet érte!



VÁLLALKOZÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÁBOR 
11-12. OSZTÁLYOSOKNAK
TOROCKÓ, ÁPRILIS 25-30.

Ö  tletek üzleti modellezése, üzleti 
tervek készítése és vállalkozói kulcs-

kompetenciák - ezek voltak az alaptémái a 
11-12. osztályos középiskolás tanulóknak 
szervezett vállalkozási készségfejlesztő 
tábornak. Kiemelten fontosnak érezzük, hogy 
már ezen a szinten segítséget nyújtsunk azok
nak, akik saját vállalkozáson ötletelnek. Ennek a 
beavatkozásnak rendkívül fontos szerepe van a 
pályaválasztásban is, hiszen az egyhetes kon
centrált képzés során szakértőink önismereti és 

egyéni készségfejlesztést is nyújtottak a résztve
vőknek.  A program során arra vállalkoztunk, 
hogy a résztvevőket megtanítsuk, hogyan lehet 
könnyedén áttekinthető üzleti tervet készíteni, 
hogyan kell megkeresni egy termékhez a fel
használókat, Product  Market fit stratégiákat 
tanultunk, bevezetést nyújtottunk a Lean me
nedzsment szervezeti egységeibe, megtanultunk 
pitchelni, kommunikációs és időmenedzsment 
gyakorlatokat végeztünk, eredmény és cas
hflowszemlélet tréningeket tartottunk.
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Számomra nagyon hasz-
nos volt a tábor. A képzők 
kedvesek voltak, és szinte 
minden kérdésünkre tud-
tak válaszolni. A képzések 
alatt sok mindent meg-
tanultam a vállalkozás-
építésről, így már tudom, 
hogy miként vágjak bele, 
és hogyan tudok egy 
kisvállalkozásból egyre 
nagyobbat fejleszteni.

CORNEA ATTILA,
XI. osztályos tanuló

Rengeteg élmény és tudás! 
Ez jellemezte a torockói 
vállalkozási készségfej-
lesztő tábort. A négy nap 
kemény munka és tanulás 
után, az ötödik napon 
vállalatot kellett felépítsen 
csapatunk, amely bizony 
nagyon kemény feladatnak 
mutatkozott, de sikeresen 
megoldottuk. Fantasztikus 
hét volt!

AJTAY JANKA GABRIELLA,
XI. osztályos tanuló



FORMULA TÁBOR
GYALU, JÚNIUS 20-26.

A 2016os FORMULA tábor tematikája és 
műhelyfoglalkozásai a gyalui Rákó

cziBánffy kastély felújításának és jövőbeli funkció
jának lehetőségei köré épültek.

A hat napos tábort azzal a céllal szerveztük, 
hogy összehozzunk különböző területeken 
tanuló és dolgozó fiatal szakembereket, azért, 
hogy együtt gondolkodjanak, különböző néző-
pontból világítsanak rá egy-egy problémára, 
készségeiket, szerteágazó tudásukat kama-
toztassák, és megtanulják ötleteiket innovatív 
és hatékony megoldássá, akár szolgáltatássá 
formálni. A holisztikus tervezésmódszer segítsé
gével kreatív, innovatív megoldások és stratégiák 
kidolgozását tűztük ki célul a különböző szakterüle
tek nézőpontjainak és módszertanának ütközteté
sével és integrálásával.

Az oktatási jellegű, interdiszciplináris műhely
táborban csoportvezetők szakmai irányításával 
jutottunk el a probléma megfogalmazásától a ter
vezésen át egészen a megvalósításra tett konkrét 
javaslatokig. Behatóan foglalkoztunk az épülettel 
és környezetével, belsőépítészeti sajátosságaival, 
környezetkímélő technikai megoldásokkal, online és 
offline kommunikációval, szervezeti és gazdasági 
működési modellekkel. A táborban egyetemisták 
és fiatal szakemberek vettek részt előzetes váloga
tás és szűrés alapján. A FORMULA tábor a PONT 
Csoport két párhuzamos kezdeményezése között 
hozott létre szerves kapcsolatot. A Kreatív Kolozs
vár egy olyan alkotói és vállalkozói készségfejlesz
tésre szakosodott program, amelynek elsődleges 
célcsoportja a Kolozsváron és vonzáskörzetében 
élő, kreatív iparágak iránt érdeklődő, potenciális 
vállalkozó magyar fiatalok. A Kastély Erdélyben 
program révén szervezeti koalíciót és egyéni moz
galmat alakítunk ki az erdélyi kastélyok gazdasági 
és társadalmi értékesítése céljából.

A FORMULA tábor szakmai lebonyolításában 
kiemelt partnerként dolgoztunk azzal a Traditio 

Transylvanica Alapítvánnyal, amely a gyalui kastély 
restaurálására és működtetésére kapott megbí
zást ennek tulajdonosa részéről. Az alapítvány a 
tábor eredményeit be is építette abba a pályázati 
dokumentációba, amelyet a kastély restaurálása 
céljából állítanak össze.
 
A megszületett megoldások a fúziós kulturális 
eseményektől kezdve az összművészeti közpon
ton, a hagyományos és modern építészeti elemek 
kombinálásán, a gyalui kastélykert rehabilitációján 
át a közelgő 100 éves trianoni évforduló magyarok 
és románok által egyaránt szükséges feldolgozását 
célzó tematikus eseményig tart.



Remek gyakorlati lehetőségek adódtak a 
csapatmunka során az egymásra való odafi-
gyelésre, hallgatásra, meghallgatásra, egymás 
véleményének elfogadására vagy megcáfolásá-
ra, remek vitalehetőségek, jó terep a konfliktus-
kezelés gyakorlására.

ENYEDI ANNA REGINA

Megtanultam, hogy egy problémát jó minden 
oldalról megközelíteni, s nem kell ragaszkodni 
az első ötlethez, mert az nem feltétlenül jó. Fej-
lődtem a csapatmunkában, az egész rendszer 
átlátásában, részben átlátom egy komolyabb 
projekt felépítését, persze ehhez sok gyakorlat 
kell még.

SCHÖNBERG GRÉTI

A Formula  interdiszciplináris műhelytábor zárókiállítása, 2016. június 25., Gyalui várkastély



MAGYAR
IFJÚSÁGI
KÖZPONT
-
MIK
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E lősegíti és fejleszti az erdélyi tehetséggon
dozási programokat, ifjúságszervezési 

munkát. Kolozsvár kulturális, szellemi, ifjúsági és 
gazdasági programjainak összehangolása a célja, 
továbbá olyan projektek és mozgalmak felkarolá
sa, amelyekre eddig nem volt kapacitás.

A Központ a partnereiként működő civil és 
ifjúsági szervezetek szakmai fejlődését segí-
ti, hálózatot épít, ezzel hatványozza tehet-
séggondozási tevékenységének hatását. 

A K Plusz projekt keretében a Magyar Ifjúsági Köz
pont és partnerei közel 25 különálló rendezvényt 
valósítottak meg, melyek közvetlen érintettjeinek 
száma eléri az 1300 fiatalt. Ezekből a rendezvé
nyekből mutatunk be pár kiemelkedőt.



KÖZÉPISKOLÁSOK HOSSZÚ HÉTVÉGÉJE

A  Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar 
Tagozata és a Kolozsvári Magyar Egye

temi Intézet 2015. november 2022. között 
szervezte meg az erdélyi magyar középiskolá
soknak szóló, Középiskolások Hosszú Hétvégéje 
a BBTEn elnevezésű három napos rendezvé
nyét. A program célja, hogy a tehetséges 
középiskolás diákok betekintést nyerhessenek 
az egyetemi hallgatók életébe, az egyetemen 
folyó oktatói, kutatói munkába, vagyis hogy 
közelebb vigye az egyetemet a leendő felvé-
telizőkhöz. Ennek érdekében ismeretterjesztő 
előadásokat, interaktív foglalkozásokat, 
beszélgetéseket szerveztünk.

A résztvevő diákok első nap két plenáris előa
dást hallgathattak meg. Dr. Pásztor Gyöngyi 
szociológus szemmel vizsgálta meg, hogy Mi 
marad az Olimpia után, illetve dr. András Szi
lárd A tanulási folyamat matematikai modelle
zéséről beszélt. Ezt követően a diákoknak arra 
is lehetőségük adódott, hogy érdeklődési körük
nek megfelelően válasszanak a BBTE magyar 
intézetei által biztosított, párhuzamosan futó 

programok (tanárok és diákok által tartott előa
dások, foglalkozások) közül, szombaton pedig 
meglátogathatták az egyetem különböző karait, 
ahol szintén előadásokon vettek részt, illetve 
interaktív beszélgetéseknek lehettek részesei.

A rendezvénynek a fentiek mellett különféle kul
turális programok is részét képezték. A szakmai 
előadások mellett a programot színházi előadás 
(Színház szakos harmadéves hallgatók Mi lesz 
veled,  emberke? című előadása), filmvetítés 
(Filmfotó szakos hallgatók kisfilmjei) és város
nézés (a Korzó Egyesület vezetésével) gazdagítot
ta. A diákoknak bemutatkozott a Kolozsvár 2015 
Európa Ifjúsági Főváros Egyesület, a Kolozsvári 
Magyar Diákszövetség (KMDSZ), a KMDSZ Karrier 
Iroda és az IgenTessék! mozgalom.

A rendezvényen tizenhárom városból (Nagye
nyed, Arad, Nagyvárad, Temesvár, Szatmár, Szi
lágycseh, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Marosvásár
hely, Gyergyószentmiklós) 230240 középiskolás 
diák vett részt.

Dr. Pásztor Gyöngyi Mi marad az Olimpia után című plenáris előadása



Azt akartuk, hogy az egyetemi intézetek prog-
ramkínálata mellett a diákok valamilyen módon 
a kolozsvári életbe is bepillantást nyerhessenek, 
ezért arra kértük az intézetek, a tanszékek veze-
tőit, hogy olyan előadásokkal, tevékenységekkel, 
akár szemninárium jellegű interaktív tevékeny-
ségekkel jelentkezzenek, amelyekről úgy gondol-
ják, hogy a középiskolások érdeklődésére inkább 
számot tarthatnak, mint mondjuk egy teljesen 
száraz, “szakállas” egyetemi előadás, illetve 
emellett arra is törekedtünk, hogy a diákoknak 
ne csak az egyetemet tudjuk megmutatni,hanem 
valamilyen úton a kolozsvári életet is, hiszen 
Kolozsvár nemcsak azért lehet vonzó, mert itt 
van az ország egyik legnagyobb, és magyar 
képzés szempontjából a legnagyobb egyete-
me, hanem azért is, mert ez egy pezsgő város 
gazdasági élettel, kulturális élettel meg egyéb 
olyan kínálattal, amely a 18-20-as generációnak 
mindenképp vonzó lehet.

DR. SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM,
a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet igazgatója
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XXI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS 
ÜLÉSSZAKA

A műszaki tudományok rohamos fejlődése 
arra készteti a kutatókat, az oktatókat, 

hogy éberen kövessék szakmájuk változásait, az új 
eredményeket beépítsék saját kutatásaikba, és a 
megújuló ismereteket, információkat továbbadják 
az oktatás révén.

A Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka, 
melyet az Erdélyi Múzeum Egyesület szervez, 
is ezt a célt követte: a mindenkori új ismere-
tanyag átvételét, közlését, terjesztését, ezzel 
fokozva a tudományművelés iránti vágyat, 
a tudományosság iránti tiszteletet. Emellett 
huszonegy éve ösztönöz a magyar műszaki nyelv 
ápolására, a műszaki tudományosság magyar 
nyelven való terjesztésére. Ezzel lehetőséget teremt 
a magyar szaknyelv gyakorlására azok számára 
is, akik szakmájukat nem magyar nyelven tanul
táktanulják, illetve nem magyar nyelvű környe
zetben tevékenykednek. A fórum nem mellékesen 
szakmai kapcsolatokat épít és tart fenn. 

Idén a magyarországi, a felvidéki és az erdélyi fia
talok mellett Budapesten tanuló brazíliai, vietnámi, 
egyiptomi, olasz egyetemi hallgatót is köszönthet
tünk körünkben, akik angol nyelvű előadásban mu
tatták be legújabb kutatásaik eredményét. Ebben 
az évben is nagy számban képviseltették magukat 
a többszerzős, csoportos kutatások is. A konferen
cián összesen 176an vettek részt 102 szakmun
kával, felölelve valamennyi műszaki szakterületet 
(gépészet, robotika, anyagtudományok, bizton
ságtudomány, informatika, energetika, járműipar, 
építészet, agrártudomány, stb.), a műszaki oktatás 
és az interdiszciplináris kutatás eredményeivel is 
kiegészülve összesen 19 egyetemről, 13 kutatóin
tézetből és 10 iparágból. 

A 2016. március 17ei XXI. Fiatal műszakiak 
tudományos ülésszak előadásainak írott változatát 
közzétették a Műszaki Tudományos Közlemények 
sorozatban, lehetőséget teremtve ezzel a széles 
körű terjesztésre.

Az EME Műszaki Tudo-
mányok Szakosztálya 
törekszik a romániai 
magyar műszaki tudo-
mányosság erősítsére, 
a szakemberek utánpót-
lására, a fiatal kutatók 
szakmai előrehaladá-
sának támogatására. 
Ugyanakkor felelősséget 
érzünk a magyar mű-
szaki nyelv műveléséért, 
terjesztéséért, valamint 
a műszaki értelmiségi 
összetartozásáért.

DR. BITAY ENIKÓ,
EME Műszaki Tudomá
nyok Szakosztály, elnök

XXI. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka, plenáris előadás



SAPIENTIA EMTE KARI TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA

A Sapientia EMTE Természettudományi és 
Művészeti Karán 2016. április 1315. 

között került sor az immár hagyományos rendez
vénnyé vált Kari TDKra. A Kari TDK három 
szekcióban zajlott. Elsőként a Környezettudományi, 
másodikként az Európai tanulmányok, nemzetközi 
kapcsolatok, harmadikként pedig a Jogtudományi 
szekcióra került sor.

A Környezettudományi szekció zsűrijét dr. Urák 
István, a Sapientia EMTE Környezettudományi 
Tanszékének vezetője, dr. Balog Adalbert, egyetemi 
tanár, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának 
kari kancellárja, dr. Czekes Zsolt, a BabeşBolyai 
Tudományegyetem oktatója és dr. Pap Zsolt, a Sze
gedi Tudományegyetem oktatója és a BabeşBolyai 
Tudományegyetem kutatója alkották. A Környezet
tudományi szekcióban 5 előadásra került sor.

Az Európai tanulmányok, nemzetközi kapcsola
tok szekció zsűrijét dr. Lupescu Radu egyetemi 

adjunktus, a Sapientia EMTE Nemzetközi kap
csolatok és európai tanulmányok tanszékének 
vezetője, dr. Balla Emese, egyetemi adjunktus, 
dr. Bakk Miklós egyetemi docens (mindannyian 
a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának oktatói) 
alkották. Az Európai tanulmányok, nemzetközi 
kapcsolatok szekcióban 9 előadásra került sor, 
amelyből egy előadásra versenyen kívül. 

A Jog szekció zsűrijét dr. Vallasek Magdolna, 
drd. Kis Réka és drd. Fegyveresi Zsolt alkotta. A 
szekcióban két előadásra került sor versenyben, és 
további két előadásra versenyen kívül.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről  
dr. Németh András őrnagy, az NKE Egyetemi 
Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke külön
díjat ajánlott fel a Kari TDKn a legmagasabb 
pontszámot elért versenyzők számára. Az NKE 
különdíját Rápó Eszter és Varga Szilvia Naghi 
kapta.
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XIX. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIA

A XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia reál- és humántudományi 

szekcióira május 19-22. között került sor. Idén 
39 szekció alakult ki a reál- és humántudo-
mányok területén, 315 egyetemista mutatta 
be tudományos dolgozatát, az elbírálásban 
pedig 135 zsűritag vállalt szerepet. A tehetség
gondozást és szakmai fejlődést célzó rendezvény 
nyitóelőadását Gergely Árpád László fizikus 
tartotta, a Szegedi Tudományegyetem tanára, 
illetve az MTA doktora.

Kolozsváron 1998 óta minden évben megszerve
zésre kerül a reál és humántudományi Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), amely 
egy olyan tudományos verseny, amelyben a 
reál és humántudományok különböző szakte
rületein versenyben levő romániai (és külföldi) 
felsőoktatási intézmények hallgatói összemér
hetik saját kutatási eredményeiket, szakmai 
tudásukat. Az ETDK előzményei a kilencvenes 
évek elején a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 
(KMDSZ) és szakosztályai által megszervezett 
helyi szintű versenyek voltak. Az első országos 
jellegű konferenciát 1998 decemberében tartot
ták. 2003ban az ETDK színvonalát a Magyar 
Tudományos Akadémia is elismerte. 2007től a 
konferenciát a kezdetektől pártoló BabeşBolyai 
Tudományegyetem (BBTE), illetve a Kolozsvári 
Magyar Egyetemi Intézet (KMEI), a BBTE magyar 
tagozata oktatóinak háttérintézménye az ETDK 
társszervező intézményei. 2010ben a Magyar 
Rektori Konferencia közös nyilatkozatot fogadott 
el, amely alapján a kolozsvári ETDK az egyedüli 
erdélyi reál és humántudományi konferencia, 
amely nevezhet munkákat a magyarországi 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Kezdetben 80 dolgozattal jelentkeztek, az első 
tizennyolc konferencián 3237 tudományos 
munkát mutatott be több mint 2400 kolozsvári, 
valamint más egyetemi központból érkező hall
gató, összesen mintegy 800 hazai és külföldi 
egyetemi oktató, kutató, szakember segítségé
vel, közreműködésével. A folyamatos fejleszté
seknek, útbaigazításoknak, előadássorozatoknak 

köszönhetően jelentősen megnövekedett a 
dolgozatok száma.

Mára a kolozsvári ETDK elismertségét és szak
mai hitelességét bizonyítja, hogy ez az egyedüli 
erdélyi reál és humántudományi konferencia, 
amelyen részvételi jogot szerezhetnek a hallga
tók a magyarországi 
Országos Tudományos 
Diákköri Konferenci
ára (OTDK), az adott 
tudományterületeken 
belül.

Az Erdélyi Tudományos 
Diákköri Konferencia 
lehetőséget nyújt a 
magyar anyanyelvű 
diákok számára, hogy 
összemérjék saját ku
tatási eredményeiket, 
szakmai tudásukat a 
bölcsészettudományok, 
hittudományok, tár
sadalomtudományok, 
természettudományok 
és a művészetek 
területein. A konfe
rencián részt vehetnek 
romániai és külföldi 
felsőoktatási intézmé
nyek hallgatói is.
 
A Hogyan írjunk 
szakdolgozatot? 
című eseménysoro
zatot minden évben 
megszervezik. Az 
eseménysorozaton 
a diákok felkészítést kapnak a szakdolgozat 
megírására, és nem utolsó sorban az ETDKdol
gozatuk elkészítésére is. A konferencia számos 
tudományterületet foglal magába, ezért több 
ilyen előadásra került sor, amelyeken szakspecifi
kusan mutatták be többek között a hivatkozási 
rendszereket, a dolgozatok szerkezeti felépítését.

28



Én mindenképp csak ajánlanám a hallga-
tóknak, hogy tanulmányaik során legalább 
egyszer vegyenek részt.

CSOMAI EMŐKE,
földrajz szakos hallgató

Az ETDK-ra írt dolgozatomat bővítettem ki 
menedékesen államvizsgává. Megtanultam 
szakmai előadást tartani, és nem utolsó 
sorban megismertek a szakmában. Ezt később 
kamatoztathattam. Mindenkinek ajánlom! A 
fejlődés része.

CZIKA TIHAMÉR,
jogász

Az ETDK nem egy különálló esemény, amely 
márciustól, a kivonatok leadásától a máju-
si konferenciáig tart. Az ETDK a tanév során 
befektetett munka gyümölcse, ha úgy tetszik, 
betakarítási ünnep. Ekkor a tudományos munka 
eredményei végre kikerülnek az íróasztalból, 
lekerülnek a számítógépek merevlemezeiről, és 
bemutatják a tágabb szakmai közönség előtt.

DR. SOÓS ANNA,
BabeșBolyai Tudományegyetem 

rektorhelyettese

Elmélyülhetsz egy témában, amit szeretsz, 
amit nem az egyetemen kérnek, hanem te 
választod ki. Ez fejleszti a más témák megkö-
zelítéséhez való későbbi hozzáállásodat és a 
munkamódszeredet.

VÉKONY ROLANDÁDÁM,
teológia szakos hallgató

XIX. ETDK, 39 szekció, 315 egyetemista, 135 zsűritag, 70 szervező



FIATAL PEDAGÓGUS FÓRUMOK

A  május 27én szervezett Pedagógus 
Fórum negyedik kiadásának meghívottja 

dr. BirtaSzékely Noémi volt. Segítségével 
szakmai énképüket, önismeretüket fejleszthet
ték a jelenlévő pedagógusok és pedagógusnö
vendékek.
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BALOG KINGA, SZERVEZŐ

A Pedagógusfórum a célközönség szerint 
is hiánypótló kezdeményezés, mivel a 
pedagógusoknak nincs alkalmuk kibeszélni 
problémáikat, kérdéseiket, önismereti hi-
ányosságaikat. Sok esetben a diákok csak 
megfigyelő szerepkörben vesznek részt az 
oktatásban, ezen viszont változtatni kell. A 
pedagógusok megfelelő önismerete, szak-
mai tisztánlátása segíthet ezen helyzet 
javításában.

DR. BIRTASZÉKELY NOÉMI:

A pedagógusképzés egyik nagy hiányos-
sága, hogy nincs kellő hangsúly fektetve 
a szakmai önismeretre, nem ad elég teret 
ennek megtalálására, fejlesztésére, hogy a 
tanuló sokszor csupán a megfigyelő szere-
pet érzi magáénak a tanítási rendszerben, 
holott ez érte van.

Az előadás első felében alternatív oktatási mód
szerekkel, tanártípusokkal, a jó tanár ismér
veivel ismerkedhettek, majd az előadás elején 
felmerült hiányosságokra válaszként személyes 
tulajdonságokra, nézőpontokra összpontosító 
gyakorlatokkal igyekeztek szakmai énképüket 
fejleszteni a résztvevők.

A  Kolozs megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) 
2015-ben kezdte el a Pedagógus 

fórum sorozatot, hogy a fiatal pedagógu-
soknak segítsen megtalálni a megoldásokat 
a hétköznapi – az osztályteremben, a tanó-
rákon –, gyakran előforduló problémákra.

Február 26án a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum 
(KIFOR) szervezésében harmadik alkalommal 
vehettek részt az érdeklődők a Pedagógus Fóru
mon, ahol ez alkalommal a motiváció, értékelés, 
önértékelés témakörével ismerkedhettek meg. 
Az előadás színteréül a K+ Közösségi Tér szol
gált. A Fórumot Ömböli Irma szaktanfelügye
lő, a Kolozs megyei RMDSZ oktatásért felelős 
alelnöke nyitotta meg.

Meghívott előadóként dr. FórisFerenczi Rita, 
egyetemi docens nyújtott betekintést a témá
ba, egy pedagógus mindennapjaiba, személyes 
példákkal illusztrálva mindezt. A jelenlévők 
rengeteg újdonságot tanulhattak: motivációról, 
kompetenciákról, önbizalomról, értékelésről, 
önállóságról.

Az előadás alatt felmerültek, és meg is vá
laszolódtak az olyan kérdések, mint: hogyan 
hatnak az építő kritikák? Milyen gyakorlati 
hatásai lehetnek ezen motiváló megjegyzések
nek? Hogyan veszítjük el a motivációnkat? Szó 
esett arról is, hogy ezt hogyan lehet alkalmaz
ni egy általános iskolás és egy középiskolás 
esetében.



TEHETSÉGMARKETING KONFERENCIA

A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum első 
alakalommal szervezte meg a Tehetség

marketing Konferenciáját. A Tehetségmarketing 
Konferencián olyan kérdésekre kerestük a 
választ,  hogy milyen előnyökkel jár az, ha a 
vállalatok saját tehetséggondozó projekteket 
valósítanak meg.  A társadalmi felelősségválla
lástól egészen a szervezet saját erőforrásainak 
a bővítéséig, több oldalról vizsgáltuk meg a 

A FestivApp az egyik legismertebb projek-
tünk, ami a mentorprogram keretében 
valósult meg. Ezzel az applikációval nem-
csak a programban részt vevő fiatalok 
fejlődtek, de sikerült a vállalat népszerű-
sítése, ismertebbé tétele is.

KANDÓ NORBERT,
mentor

A szakkollégiumok nagyon jó lehetőséget te-
remtenek a diákok, az egyetem és a vállalkozá-
sok közötti kommunikációra, ugyanakkor valós 
gyakorlati és szakmai tudást is biztosítanak.

DR. GYÖRFI LEHEL,
a Gazdasági Tanácsadó Klub koordinátora,  

 a BBTE Gazdálkodástudományi Karának oktatója

Meg kell teremteni egy közeget a rendszeres 
networking lehetőségére az egyetemek, a di-
ákszervezetek és a vállalatok számára, ezáltal 
elősegítve a folyamatos kommunikációt és 
igényfelmérést, egyeztetést.

DR. SEER  LÁSZLÓ,
marketing szakember

tehetséggondozás és az üzleti élet kapcsolatát. 
Megtudhattuk, milyen lehetőségek léteznek, 
vannake sikertörténetek, hogyan érdemes ezzel 
foglalkozni, mi a gyakorlati és mi a társadalmi 
haszna a gazdasági szektor tehetségtámogató 
tevékenységének? 

A konferenciára 2016. június 21én került sor a 
K+ Közösségi Térben.



MUTASD A TEHETSÉGET
péntek, június 17. – K+ közösségi tér 
(Memorandumului/Unió u., 3 sz.)

16:00 #NYITUNK
K+ minikiállítás, bemutatófilmek 
tehetséges fiatalokról, a K+ program 
fotókban
Köszöntőt mondanak: 

Schanda Tamás János, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, ifjúság-
politikáért és esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár
Mostis Gergő, Kreatív Kolozsvár, 
programszervező
Kisgyörgy Réka, ETDK főszervező

17:00 #BESTOFETDK
Válogatás az Erdélyi Tudományos 
Diákköri Konferencia legizgalmasabb 
előadásaiból.

#VACSORA

BESZÉLJ A TEHETSÉGRŐL
szombat, június 18. – K+ közösségi tér 
(Memorandumului/Unió u., 3 sz.)

10:00 #CÉGPÉNZ
Kerekasztalbeszélgetés fiatal vállalkozók 
rendelkezésére álló forrásokról

Nagy-Imecs Péter, a Goodwill Con-
sulting operatív igazgatója
Parajdi Borbála, az Eurotop Con-
sulting Kft. ügyvezető igazgatója
REGIOCONSULT
Moderál: Farkas András, PONT 
Csoport alapító tag

12:00 #EGYÜTTVANKEDVÜNK
Tehetség, kreativitás és innováció

Bessenyei Hajnalka, az Impact Hub 
Kolozsvár igazgatója
Rácz Attila, a székelyföldi Design 
Bank alapítója
Aczél Dóra, Coworking iroda, 
Nagyvárad
Ecker Klaudia, az Új Nemzedék 
Központ Nonprofit Kft. munkatársa
Moderál: Farkas András, PONT 
Csoport alapító tag

#EBÉD

SZABADTÉRI PROGRAM A 
TRANZIT HÁZ UDVARÁN  
(Gheorghe Barițiu/Malom u., 16. sz.)

17:00 #INSTALL
Érkezés, kézművesek, formatervezők, de-
signerek termékeinek készítése és bemu-
tatója (folyamatos), Dj és Vj bemutató

18:00 #ELFELEJTETTJELSZÓ
Hild Imre Global Platforms: „Az elfelejtett 
jelszó” – mindent egy vállalkozás in-
dításáról, amit még nem mondtak el neked.

19:30 #TALENTWORLD
A Bridge Budapest ösztöndíjasainak 
élménybeszámolója:

Benyák Dóra, NNG – Japán, India
Demarcsek György, Ustream – San 
Francisco
Puskás Brigitta, Prezi – San Francisco

21:00 #CSABCSI
Cserey Csaba interaktív 
ütőhangszer-koncertje

22:00 #GORANGA
Ismerkedés, kapcsolatépítés, 
bogrács, büfé.

K PLUSZ 
TALENT DAYS



A  K Plusz és a Kreatív Kolozsvár tehetséggondozó 
programok nyílt napjain  június 17én és 18án 

, mintegy kétszáz fiatal fordult meg a kolozsvári K+ 
Közösségi térben, illetve a Tranzit Házban. Azok számára 
is nyitott alkalom volt ez, akik 
ezután szeretnének bekapcso
lódni a tehetséggondozó 
programba, vagy akik eddig 
csak figyelemmel követték 
eseményeinket. 
Az esemény megnyitóján 
Schanda Tamás János, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu
mának ifjúságpolitikáért és 
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára köszöntöt
te a közönséget, majd Mostis Gergő, a Kreatív Kolozs
vár programvezetője és Kisgyörgy Réka, az ETDK 
főszervezője és a MIK alelnöke számolt be a program 
eddigi megvalósításairól. 
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A nyílt napok elsődleges célja az volt, hogy találkozási lehetősé
get biztosítson annak a több mint 400 fiatalnak, aki a K Plusz 
és a Kreatív Kolozsvár valamely programján részt vett. Fon
tosnak éreztük, hogy a különböző workshopokon, tréningeken, 
fesztiválokon, tudományos konferenciákon részt vevő fiatalok 
egymással is találkozhassanak, hiszen közös érdeklődésük mel
lett számtalan hasznos tapasztalatot is átadhattak egymásnak.

PAPRIKA RÁDIÓ:

Közel kétszász fiatal fordult meg június 
17-én és 18-án a kolozsvári K+ Közösségi 
térben, illetve a Tranzit Házban a K Plusz 
és a Kreatív Kolozsvár tehetséggondozó 
programok nyílt napjain.

FŐTÉR.RO:

A K+ közösség tehetségnapot tartott a 
Tranzit Házban: szemináriumok és élmény-
beszámolók közben kolozsvári magyar di-
zájnerek termékeit, sőt helyszíni munkáját 
is meg lehetett nézni, sőt meg is vásárolni. 
Mini kirakodóvásár, maxi ízlés.



MERRE TARTUNK?
K PLUSZ 2.0

A Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa 
ifjúsági programot követően a K Plusz 

program természetes folytatásként jelent meg. 
Bármilyen tematikus megközelítésű keretprog
ram abban tud nagyobb hozzáadott értéket 
generálni, hogy szervezeteket, folyamatokat, 
közösségeket köt össze, ezt a hozzáadott értéket 
pedig teljes városi környezet szintjén érvényesíti.
 
A K Plusz program továbbra is a PONT Csoport 
és a MIK Egyesület stratégiai partnerségére 
épít, amely alapként szolgál, de amelyhez 
tárgyszerű együttműködések révén további 
partnerek társulhatnak, akárcsak eddig. Ilyen
formán egy átfogó szakmai, helyi, regionális 
és határon átnyúló tematikus kollaboráció jön 
létre, amely végső soron egyrészt azt eredmé
nyezi, hogy egyre több fiatal Kolozsváron és 
vonzáskörzetében építi fel karrierjét, ezáltal 
megteremtve saját magas életminőségének 
feltételeit, másrészt azt, hogy Kolozsvár egyre 
hatékonyabban pozicionálja magát a közép 

keleteurópai térség gazdasági és társadalmi 
mentális térképén.

A 2016. júliustól induló K Plusz 2.0 a meg
kezdett folyamatokat kívánja elmélyíteni. 
Abból a kezdeti merítésből indul ki, amelyet a 
K Plusz eddig kialakított, és ezt viszi tovább 
különböző kollaborációs közösségek konszo
lidálása irányába. Mindemellett a K+ közös
ségi tér tekintetében kiemelt célunk, hogy 
ezt központi helyszínként, találkozópontként 
azonosítsuk a kolozsvári kreatív fiatalok men
tális térképén. Így tulajdonképpen egy teljes 
ökoszisztéma kialakítását tesszük lehetővé, 
amelyben a kolozsvári tehetséges fiatal akár 
vállalkozóként, akár szakemberként új lehető
ségekhez jut, mi több, a teljes környezet úgy 
alakul fejlődést és érvényesülést stimulálóvá, 
hogy az jól megalapozott, alulról építkező, 
magas hozzáadott értékű fejlődést ered
ményez a kolozsvári, magyar vonatkozású 
gazdasági közösségben.
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KOMMUNIKÁCIÓ
A  projekt futamideje alatt 

kiemelt hangsúlyt 
fektettünk a médiakommuniká
cióra, illetve arra, hogy a 
közösségi média adta lehetősé
geket kiaknázzuk.

MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ

Összesen 16 sajtóközleményt 
küldtünk a médiaorgánumoknak 
2015. november – 2016. júni
us időszakban. Több mint 90 
alkalommal jelent meg sajtó
anyag a projektről vagy annak 
rendezvényeiről – ezekből 17 rá
diós beszélgetés és 7 televíziós 
interjú: körülbelül 170 percnyi 
rádiós és egy órányi televíziós 
műsor szólt a projektről.

A K Plusz program indulását 
sajtótájékoztatón jelentettük 
be 2015. novemberében, amely 
keretében bemutattuk a tehet
ségprogram céljait, partnereit 
és tervezett programjait. Ezt 
követően, 2016. februárjában, a 
K+ közösségi tér avatóeseménye 
alkalmával is sajtótájékoztatót 
tartottunk, ahol arról beszéltünk, 
hogy maga a tér mit jelent a 
kolozsvári fiatal közösségnek, 
hogyan használhatjuk azt, és 
milyen rendezvényeket, képzése
ket tervezünk oda.

A Paprika Rádióban külön 
hírműsorunk volt, ahol min
den héten a K Plusz program 
keretében történteket foglaltuk 
össze, illetve soron következő 
eseményeinket hirdettük meg. 
Továbbá, minden kedd délelőtt 
élő műsorban beszélgettünk a 
tehetségprogram addigi megva
lósításairól, aktuális programja
iról és jövőbeli rendezvényeiről, 
terveiről.  Összesen 15 alka

lommal voltunk a rádió reggeli 
műsorának vendégei.

A K+ Talent Dayst és a Formula 
tábort rádiószpotokkal is népsze
rűsítettük, mindkettőt 10 napon 
keresztül napi négy bejátszással.

A Transindex.ro oldalon külön 
blogja volt tehetségprogra
munknak, amelyben rendezvé
nyeinkről, képzéseinkről szület
tek népszerűsítő és bemutató 
anyagok, előadóinkkal készültek 
interjúk, illetve előadásainkról 
beszámolók. A program futam
ideje alatt 23 cikk jelent meg a 
K+ blogon.

A havi rendszerességgel meg
jelenő Igen, tessék! havilapban 
februárjúnius időszakban külön, 
négyoldalas K+ rovatban szá
moltunk be programjainkról, és 
népszerűsítettük jövőbeli rendez
vényeinket. 

FACEBOOK KOMMUNIKÁCIÓ

A Kplusz Facebookoldalt 2016. 
februárjában hoztuk létre, és 
jelenleg 1100 kedvelője van. 
A legnépszerűbb bejegyzések 
közé sorolhatjuk a K+ közösségi 
tér avatóünnepségéről szólót, 
amely 8000 felhasználót ért el, 
az ETDKról szóló rádióműsor 
hanganyagát, amely több mint 
4000 személyt ért el, illetve a K+ 
Talent Daysről szóló üzeneteink 
több mint 24000 felhasználóhoz 
jutottak el.

Instagram felhasználót is tár
sítottunk a Facebook oldalhoz, 
ahol 14 bejegyzésünk és 120 
követőnk van.



BALÁZSIPÁL ÁGNES

közgazdász, gazdasági infor
matikát tanult, egyetem után 
programozóként, majd pro
jektmenedzserként dolgozott, 
7 évig a Transindex interne
tes portál portfólió igazgatója 
volt, majd 2015 januárjától 
a PONT Csoport igazgatója. 
Olyan projekteken dolgozott, 
mint az Erdélyi Magyar Adat
bank, Pénzcsinálók.ro gaz
dasági portál, Think Outside 
the Box, Com’On Kolozsvár, 
Kreatív Kolozsvár.

BORZÁSI SAROLTA

középiskolás kora óta aktív 
ifjúsági vezető, érdekképvi
selettel, oktatáspolitikával, 
tehetséggondozással foglal
kozott többek között a MAK
OSZban, a Középiskolások 
Országos Szövetségében, 
majd a KMDSZben is. 2015
ben pedig a Kolozsvár Európa 
Ifjúsági Fővárosának koordi
nátora, egyben egyike volt a 
K plusz projekt megvalósítá
sáért lobbizó személyeknek.

MOSTIS GERGŐ

filozófiát és reklámgrafikát 
végzett, majd elvégezte a 
színművészeti főiskolát. Köz
ben vállalkozásokat indított, 
a nagyváradi Moszkva Kávézó 
alapító tagja. 20062011 
között a Partiumi Keresztény 
Egyetem PR referense, majd 
a Partiumi Magyar Művelődé
si Céh igazgatója. A kolozsvári 
Interferenciák Színházi Fesz
tivál programigazgatójának 
asszisztense, 2015. őszétől a 
PONT Csoport munkatársa.

GERÉD IMRE

ifjúsági politikus. Diák és 
ifjúsági szervezetek sorából  
került be a közéletbe. 2012
ben az ország legfiatalabb 
önkormányzati képviselőjének 
választották Kolozsváron, 
majd 2015ben megválasz
tották az országos RMDSZ 
ifjúságért felelős ügyvezető 
alelnökének.

ANTAL GÉZA

vegyészmérnök. 10 éve dol
gozik ifjúsági szervezetekben, 
6 éve él Kolozsváron. Helyi, 
megyei majd országos szinten 
csatlakozott a magyar ifjúsá
gi szervezetek munkájához. 
2014től a Kolozs megyei Ifjú
sági Fórum (KIFOR) vezetője.

KISGYÖRGY RÉKA

menedzsment mesteri hallga
tó, több éves civil szervezeti 
tapasztalattal rendelkezik. A 
Kolozsvári Magyar Diákszövet
ség alelnöke, ahol többek kö
zött  érdekvédelmi, tanügyi és 
tehetséggondozási projektekkel 
foglalkozik, valamint 2014
től az Erdélyi Tudományos 
Diákköri Konferencia reál és 
humántudományi szekciói
nak stratégiai koordinátora. 
A Magyar Ifjúsági Központ 
munkatársakét a KPlusz egyik 
programkoordinátora.



RÉS KONRÁDGERGELY

közgazdász hallgató. 2 évig a 
Kolozs Megyei Magyar Diákta
nács elnöke, majd egy évig a 
MAKOSZ ügyvezető elnöke volt. 
Jelenleg a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség vezetője, illetve 
2016 eleje óta a kolozsvári 
Magyar Ifjúsági Központ elnö
ke. Ifjúsági és diákprojektekkel 
foglalkozik, érdekképviseleti, 
közösségépítő, és tehetség
gondozási témákban.

FARKAS ANDRÁS

stratégiai tanácsadó, a PONT 
Csoport egyik alapítója. 
A Kolozsvár 2015 Európa 
Ifjúsági Fővárosa program 
és pályázat ötletének egyik 
kedezményezője. Kormányzati, 
civil és vállalkozói környezetben 
egyaránt tevékenykedett. Euró
pai szinten az Európai Ifjúsági 
Fővárosok Hálózatának főtitká
raként tevékenykedik.

SZABÓ TAMÁS

közgazdász. Egyetemi tanul
mányai elvégzése után pá
lyázatírással kezdett el fog
lalkozni, előbb otthon, Szilágy 
megyében, majd a kolozsvári 
önkormányzatnál 20072014 
között, ahol részt vett a 
kolozsvári metropolisz övezet 
stratégiájának kidolgozásában 
és a város Uniós projektjeinek 
megírásában és kivitelezésé
ben. 22 éve fotózik, ami koráb
ban hobbi volt, mára hivatássá 
vált. 2016 januárja óta a PONT 
Csoport munkatársa.

TALPAS BOTOND

kommunikációs szakember, 
vállalkozó, ifjúsági szervezetek 
révén kapcsolódott be a kolozs
vári közösségi életbe. KMDSZ 
vezetőként a 2015ös Európa 
Ifjúsági Főváros projektben, 
a Kolozsvári Magyar Napok 
szervezésében, az erdélyi tehet
séggondozás átszervezésében, 
és az újjászervezett magyar ér
dekképviseleti háló kiépítésében 
vett részt. Az évek folyamán a 
diáktevekenysége mellett több 
közösségi projektben is részt 
vett, mint például a Magyar 
Ifjúsági Központ létrehozása 
és az Igen, tessék! mozgalom 
működtetése.

KÁDÁR PETRA

kommunikációt végzett Ko
lozsváron. Nyolc éve dolgozik 
ifjúsági szervezetekben, kö
zépiskolás korában a Románi
ai Magyar Középiskolások Szö
vetségének elnöke volt, 2015. 
áprilisától pedig a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet elnökhe
lyettese. 2014 decemberétől a 
PONT Csoport munkatársa.
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A CSAPAT

ANTAL LÓRÁNT

fiatal vállalkozó, a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet elnöke. 
Legfőbb célkitűzése az, hogy 
példát mutasson azokon az 
erdélyi magyar fiatalokon 
keresztül, akik munkával és 
okos ötletekkel, válaszolva az 
itthoni kihívásokra hazájukban 
kerestek és találták meg a 
sikert.



E gy tehetséggondozó program koordinálása óriási kihívás. Felelős
ség és lehetőség is egyben. Nélkülözhetetlen komponense az az 

együtműködés, amely a kolozsvári oktatási, kulturális és civil szervezetek 
közös munkáját feltételezi. Ezen a téren mindig van tenni és erősíteni 
való, hiszen minden szervezet lelkesen végzi a maga munkáját, miköz
ben az együtműködés és a tapasztalatátadás időnként háttérbe szorul. A 
K Plusz program legfontosabb feladata a következő szezonban, hogy 
megerősítse, és állandóvá tegye partnerségeit az oktatási intézmények
kel, hogy minél nagyobb hatásfokkal elérje azokat a hallgatókat, akik a 
kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás vagy középiskolai oktatás szerep
lői. Fontosak ezek az intézményi együttműködések azért is, hogy megis
merve egymás szakmai tartalmait, hatékonyan egészíthessük ki az okta
tást hozzáadott értékekkel.

Kiemelten fontos feladatunknak tekintjük azt is, hogy létrehozzunk egy 
olyan, fiatal vállalkozókat és kreatívokat tartalmazó adatbázist, ahol a 
program eddigi és jövőbeli résztvevői néhány kattintással elérhetnek 
hasonló érdeklődésű vagy hasonló területeken dolgozó fiatalokat. Így 
megszülethet az a típusú hálózat, amely megkönnyíti a kolozsvári fiatal 
vállalkozók közötti munkaerőcserét, az egyes cégek munkaigényeinek 
kielégítését, ismeret és tapasztalatcserét tesz lehetővé, és információs 
adatbázisként is működik.

Programjaink sűrűsége miatt több esetben későn sikerült kiértesítenünk 
egyegy rendezvény résztvevőit az illető workshop vagy tábor program
járól, tudnivalóiról, stb. Operatív kommunikációnkon javítanunk kell.

HIBÁINK
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IMPRESSZUM
 
FELELŐS KIADÓ:
PONT Csoport
 
A kiadvány a K Plusz program keretében valósult meg. A K Plusz egy komplex tehetséggondo
zási keretprogram, amelynek legfontosabb célkitűzése a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő 
tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása: képességeik, készségeik és kompetenciáik fej
lesztése, kapcsolatrendszerük erősítése. A programot a PONT Csoport a budapesti Új Nemzedék 
Központtal és a kolozsvári Magyar Ifjúsági Központtal partnerségben koordinálja. A program az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzeti Tehetségprogram révén részesült támogatásban. 
A program kiemelt szakmai partnerei a Design Terminal, az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Igen, 
tessék!  Da, poftiți! Egyesület, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, a Kolozsvári Magyar Egyetemi 
Intézet, BabeșBolyai Tudomány Egyetem, a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács, Kolozs Megyei 
Ifjúsági Fórum, a Kolozsvár 2015 Egyesület, a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Mathias Corvinus 
Collegium és a Sapientia EMTE.
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www.kplusz.ro
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