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KREATÍV
KOLOZSVÁR 
ESEMÉNYEK 

SZÁMA:

20
ESEMÉNY

KREATÍV
KOLOZSVÁR 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA:

670
SZEMÉLY

MIK
EGYSZERI 

PROGRAMOK 
SZÁMA:

12
ESEMÉNY

MIK
ISMÉTLŐDŐ 
PROGRAMOK
(NYELVÓRÁK, 
TANÁCSADÁS) 

SZÁMA:

10
ESEMÉNY

MIK
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA:

430
SZEMÉLY
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MI A K PLUSZ?

A  K Plusz egy komplex tehetséggon-
dozási keretprogram, amelynek 
legfontosabb célkitűzése a Kolozs-

váron és vonzáskörzetében élő tehetséges 
fiatalok felkutatása és támogatása: képes-
ségeik, készségeik és kompetenciáik fejlesz-
tése, kapcsolatrendszerük erősítése. Mindez 
hozzásegíti őket a munkaerőpiacon való 
hatékonyabb elhelyezkedéshez, valamint az 
egyéni és csoportos gazdasági vagy társa-
dalmi vállalkozások elindításához. 

A különböző szakterületeken tevékenykedő 
fiatalok összekapcsolását, motiválását tema-
tikus képzéseken és előadásokon, szakmai 
fórumokon, konferenciákon keresztül valósítjuk 
meg, amelyek során folyamatosan ötvözzük az 
elméleti és gyakorlati, alkalmazott módszerta-
nokat. A programot a PONT Csoport a buda-
pesti Új Nemzedék Központtal és a kolozsvári 
Magyar Ifjúsági Központtal partnerségben 
koordinálja. A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Nemzeti Tehetségprogram 
révén részesült támogatásban.

A K Plusz program részeként 2016. február-
jában nyílt meg a K+ közösségi tér, amely a 
program futamideje alatt közösségi térként 
működik helyi fiatalok számára, otthont ad 
a program céljait szolgáló rendezvényeknek, 
eseményeknek, műhelyfoglalkozásoknak, 
találkozóknak, továbbá külsős ifjúsági rendez-
vények számára is nyitott. Az elmúlt másfél 
évben bebizonyosodott, hogy ez a közösségi 
tér hiánypótló a kolozsvári fiatalok életében 
- a folyamatos kihasználtság igazolja, hogy 
a Kolozsvár szívében (Memorandumului/Unió 
utca 3. szám) elhelyezkedő tér beváltja a hozzá 
fűzött reményeket: a helyi fiatalok szakmai 
gyűjtőpontjává és találkozóhelyévé vált.

BEFOGADOTT 
ESEMÉNYEK 

SZÁMA:

101
ESEMÉNY

BEFOGADOTT
ESEMÉNYEK
RÉSZTVEVŐI:
TÖBB MINT

2500 
SZEMÉLY 



Farkas András
a K PLUSZ program 

koordinátora, a PONT 
Csoport társalapítója 
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A mai fiatal generáció tizenkilenc év múlva 
vezetni fogja Kolozsvárt, akár vállalkozó, civil 
vezető, közalkalmazott, kreatív szakember 
vagy egyszerű munkavállaló lesz. Azonban 
mindannyiunkon múlik, milyen attitűddel, tu-
dással és tehetséggel tölti majd be akármelyik 
szerepkört.
 
Első kiadást szervezni egy átfogó programból 
igen nagy kihívás. Második kiadást szervezni 
pedig még nehezebb, hiszen egy már megte-
remtett szintnek kell megfelelni, ezt kell tovább-
fejleszteni. A K Plusz 2.0 egy ilyen kihívásokkal 
teli második kiadás volt. Egyre több alkalom-
mal sikerült ebben a szezonban más hasonló 
kezdeményezésekkel is kapcsolatot teremteni a 
kolozsvári ökoszisztémában. Fontosnak tar-
tottuk, hogy ne különállóan fejlődjünk, hanem 
minél inkább összehangoljuk erőfeszítéseinket 
a városban zajló trendekkel, irányokkal. Nem 
utolsó sorban további kihívás számunkra az, 
hogy miként lehet a K Plusz, illetve ennek 
eredményei egy hosszútávó stratégiai kezdemé-
nyezés. A K+ közösségi tér elnyerte méltó helyét 
a kolozsvári gazdasági-társadalmi körforgás-
ban, a K plusz program keretében megvalósított 
kezdeményezések pedig részben már szintén 

önállóan tudnak létezni. A K+ térben helyet 
kapó kezdeményezések, projektek maguk is 
olyan irányt vehetnek fel, amelyek fenntartható-
vá és skálázhatóvá válhatnak. Ami Kolozsváron 
történik, az iránymutató is lehet más erdélyi 
és kárpát-medencei városok számára is. Át aka-
runk adni Kolozsvár tapasztalatából, sikereiből, 
kudarcaiból is, hogy minél több város kezdjen 
masszívan beruházni saját fiataljaiba.
 
Az biztos, hogy a tervezett K Plusz 3.0 nem-
csak a további konszolidáció, hanem új formá-
tumok, kezdeményezések inkubációja is lesz. 
Egyre inkább olyan irányba kell elmozdulnunk, 
amely a K Pluszt egy több lábra támaszkodó 
programmá alakítja, amely hosszútávú fenn-
tarthatóságát is biztosítja. Egy dologtól azon-
ban természetesen nem állunk el: e program 
révén továbbra is kiemelten, fókuszáltan a 
kolozsvári fiatal tehetségek fejlődését, gazda-
ságban és munkaerőpiacon való elhelyezkedé-
sét szolgáljuk. A PONT Csoport a társadalmi 
innovációt tekinti legfontosabb hivatásának. 
Több olyan projekt- és  programformátumot 
sikerült kifejlesztenünk, amelyek már most sa-
ját életüket tudják élni, és a K Plusz is közéjük 
tartozik.



A Magyar Ifjúsági Központ Egyesület (a to-
vábbiakban MIK) partnerszervezetei révén a 
2016/2017-es évben is részt vett a K Plusz kö-
zösségi program kidolgozásában és lebonyolí-
tásában. A MIK kiemelt szakmai partnerei idén 
is a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 
és az Igen, tessék! Egyesület volt. Ezen felül 
a projektekbe számos kolozsvári ifjúsági és 
diákszervezet, illetve helyi magyar intézmény 
is bekapcsolódott. A MIK állandó feladata volt 
a belvárosban, az Unió utcában található K+ 
közösségi tér működtetése, karbantartása és 
az igények, visszajelzések alapján történő fej-
lesztése. A K+ közösségi térben több mint 25 
partnerszervezet 100 programmal kapcsolódott 

be, ehhez hozzáadódnak a Kreatív Kolozsvár 
rendezvényei, illetve a MIK és kiemelt partner-
szervezeteinek a rendezvényei.

A K+ közösségi tér fejlesztésére külső forrásból 
10.000 eurót sikerült szereznünk, amivel az 
idő közben megrongálódott padló kicserélé-
se, illetve egy új vizes blokk kialakítása fog 
megvalósulni, ami gördülékenyebbé teszi a 
nagyobb rendezvények megrendezését. Arra 
való tekintettel, hogy a K+ közösségi tér egy 
alagsorban helyezkedik el, ahol a levegő mi-
nősége nem mindig a legmegfelelőbb, egy új 
légkondicionáló rendszer is felszerelésre kerül 
ebből az összegből.

Rés Konrád Gergely
a MIK elnöke 
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K PLUSZ PROGRAM ÉS TÉR - 
GONDOLATOK

Aki volt már fiatal és volt tagja valamely kö-
zösségnek, az jól tudja, hogy hely nélkül nem 
megy. Legkésőbb a Pál utcai fiúk óta tudjuk, 
hogy a „grund” nem pusztán egy lokáció, nem 
csak egy foghíjtelek, hanem a telket haszná-
ló közösség identitásának szerves része. Egy 
helybe az ott élő, mozgó, beszélgető, vitatkozó, 
szórakozó és kapcsolatokat kialakító emberek, 
és az általuk megélt élmények, érzések, szerel-
mek, barátságok visznek „lelket”, életet. Legyen 
ez a Pilvax kávéház, ahonnan egy forradalom 
indult ki, egy jobb sorsra érdemes pince, vagy 
egy már mindenki által leírt gyárépület, ame-
lyet a birtokba vétel és a gondoskodás éleszt 
fel, a tér közös. Az emberek fejében és szívében 
tovább él akkor is, ha fizikailag el is pusztul, 
mint történt ez a kommunista közösségrombo-
lás áldozatául esett Bözödújfalu esetében. Nem 
a helyszín a lényeg tehát, hanem az ott jelen 
lévő közösség, ám még sincs közösség hely és 
tér nélkül, ahogy nincs nemzet otthon nélkül, 
legyen ez határokon innen, vagy túl.

Amikor tehát a K+ közösségi tér jelentőségét 
értékeljük, akkor nem az Unió utca 3-as szám 
alatt lévő pincét csodáljuk, hanem az itt folyó 
igen gazdag programkínálatot, az ide járó fia-
talokat, az itt születő kapcsolatokat, az itt folyó 
beszélgetéseket és tudásmegosztást. A tér közös 
összefogással valósulhatott meg tavaly február-
ban, amelyből kivették a részüket a helyi ifjúsá-
gi szervezetek, kulturális szervezetek és az egy-
ház is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 45 
millió forinttal járult hozzá a tér megvalósulá-
sához.  A K+ közösségi teret az K Plusz program 
hívta életre, amely a tehetséggondozást tűzi ki 

célul, és két központi eleme a Kreatív Kolozsvár 
program és az Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia és az azt kiegészítő tudományos 
műhelyek. A K PLusz programot a PONT Cso-
port a budapesti Új Nemzedék Központtal és a 
kolozsvári Magyar Ifjúsági Központtal közösen 
koordinálja.  Magyarországon már működnek 
közösségi terek, ezért is tekintem mérföldkőnek, 
hogy ez a hálózat immár az országhatárokon 
túlra, Kolozsvárra is eljutott, és továbbiakat 
is tervezünk. Nemcsak, hogy eljutott, hanem 
működik, nem is akárhogy!

Az embert jó érzés tölti el, mikor a K Plusz hon-
lapján a rendezvények között böngészik, mert 
abból egy rendkívül színes és pezsgő közösség 
bontakozik ki, karrierképzésekkel, színház-, és 
kulturális menedzsment workshopokkal, ön-
kéntes programokkal, civil szervezetek találko-
zójával, vagy éppen pinceszínházi próbákkal. 
Számosat közülük már az új térben rendeznek 
meg, ebből is látszik, hogy egy hiánypótló 
projektről és egy hiánypótló helységről beszé-
lünk. A cél is ez volt a projekttel; teremteni egy 
olyan képzési hálózatot, amely segít azoknak 
az erdélyi fiataloknak, akik startup vállalkozás 
indításában gondolkodnak, akik a kultúra és a 
művészet területén szeretnének karriert befutni, 
vagy éppen a kreatív ipar érdekli őket. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy ezek a fiatalok egyrészt 
megismerjék és bátorítsák egymást, másrészt 
magyarul tájékozódjanak azokról a trendekről 
és praktikákról, amelyek nélkül kevesebb esélyük 
lenne a piacon. Nem szabad, hogy az informá-
ció hiánya legyen a fair verseny akadálya!

Mi, az Ifjúságügyi és Esélyteremtési Helyettes 
Államtitkárságon azon dolgozunk, hogy folya-
matosan napirenden tartsuk a külhoni fiatalok 

dr. Illés Boglárka
helyettes államtitkár 

asszony, Ifjúságpolitikáért 
és Esélyteremtésért 

Felelős Helyettes 
Államtitkárság, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 
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ügyét az anyaországiak mellett. Fontos, hogy 
segítsük a fiatalokat, akár jövőképükről, akár 
a családról, munkáról, vagy a bizonytalanság 
eloszlatásáról van szó. Nem csak a magyaror-
szági, hanem minden Kárpát-medencei fiatal 
esetében lényeges ez, hiszen Magyarország Kor-
mánya kiemelten fontosnak tartja az országha-
tárokon kívül élő magyar fiatalok támogatását, 
felkarolását. Ennek fényében 2012-ben indultak 
el a külhoni tematikus évek, először az óvodák, 
majd a kis iskolák, és a külhoni magyar felső-
sök éve következett. Tavaly első ízben történt 
meg, hogy a négyévente esedékes ifjúságkuta-
tás keretében nem csak az anyaországi, hanem 
a külhoni fiatalokat is vizsgáltuk.

A magyar-magyar hallgatói mobilitás kere-
tében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a Makovecz Program keretén belül speciális 
támogatást is biztosít a kijelölt képzéseken 
tanulmányokat folytató külhoni magyar hallga-
tók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő 
anyaországi hallgatók, emellett pedig oktatók 
számára is. A Hallgatói Ösztöndíjprogram 
segítségével a 2016/2017-es tanévben 300 
fő vehet részt teljes féléves részképzésekben 
a Kárpát-medencében. Fontos megemlíteni a 
Határtalanul! programot is, amelynek célja a 
magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes 
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Közös siker, 
hogy a 2016-os év a külhoni magyar fiatal 
vállalkozók éve keretében 750 millió forinttal 
tudtuk segíteni a fiatal vállalkozókat. A sor pe-
dig idén is folytatódik a külhoni magyar családi 

vállalkozások évével, amelynek lebonyolítására 
1 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez eddig a 
legnagyobb forrás annak érdekében, hogy a 
külhoni magyar vállalkozások a gazdaságfej-
lesztés motorjai lehessenek.

A határon túli régiókat látogatva, fiatalok-
kal beszélgetve magam is tapasztalom, hogy 
sokan aggódnak az asszimiláció és az alacsony 
születési ráta, vagy éppen az elvándorlás miatt. 
Az ő számukra is fontos üzenet lehet, hogy az 
anyasági támogatást kiterjesztjük minden, Ma-
gyarország határain kívül született, de magyar 
állampolgársággal rendelkező gyermek után. 
Jövő évtől a külföldön születő, magyar állam-
polgárságú gyermekek szülei is megkapják az 
egyszeri, 64 ezer forintos juttatást, függetlenül 
attól, hogy hol élnek. Emellett pedig folyama-
tosan gondolkodunk azon is, hogyan tudnánk 
a többi szociális juttatást is elérhetővé tenni 
a külhoni magyarok számára is. Optimista 
vagyok tehát, mert pozitív folyamatok indultak 
el mind a külhoni fiatalok között, akik proaktí-
van szervezik a saját életüket, mind a magyar 
kormány részéről, amely a saját eszközeivel 
igyekszik a lehető legjobban támogatni ezeket a 
folyamatokat. Őszintén remélem, hogy az olyan 
kezdeményezések, mint a Kreatív Kolozsvár nem 
maradnak csupán szigetszerű példák a magyar 
közösségek életképességére, hanem egy út ele-
jét jelzik. További sok sikert kívánok a K Plusz 
programnak! Az LGT után szabadon kívánom, 
hogy minden értelemben legyen „tiétek itt a 
tér!”
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2016. AUGUSZTUS 16-19.
KREATÍV KOLOZSVÁR KÁVÉZÓ 
A 7. KOLOZSVÁRI MAGYAR 
NAPOKON
Meghívottak: Dedushkov Maxim, a dedushkov.
com társalapítója, Mikecz Dániel, a Republikon 
Intézet kutatója, Nádudvari Noémi kurátor, 
Felméri Cecília és Kelemen Kinga oktatók, Réti 
Éva, a Réthy Fashion Kft. környezetvédelmi 
divatcég alapítója, Mészáros Andrea, az Ízlelő 
Családbarát Étterem ügyvezetője, Hompoth 
Hanna, a Civitas Alapítvány projektmenedzse-
re, Visky Zsolt, Németh Attila és Balogh Tibor 
társadalmi vállalkozók, Lányi Ádám és Somlyó 
Tamás, a Feel-Flux projekt képviselői, Szesz-
tay Péter, E-commerce és online marketing 
szakértő, Nagy Gábor, online marketing és SEO 
specialista, Szabó Márton, az @iwiw, @mito és 
@coin alapítója, Majsai Richárd, a budapesti 
KAPTÁR co-working iroda marketingese és 
rendezvényszervezője, Kovács Zsolt, Az Enter-
prise Hungary operatív vezetője, Rácz Attila a 
székelyföldi IT Plus Cluster képviselője, Dégi 
Csaba az ASPCO képviselője, Máthé Zsolt és 
Ördög Zoltán a Soldigo.com alapítói. 

2016. SZEPTEMBER 9.
BLOGDÍLER #1  
Meghívott: Magyarósi Csaba, az Appleblog, Egy 
nap a városban, Én menő lakásom bloggere

2016. SZEPTEMBER 23.
BLOGDÍLER #2
Meghívott: Khell Bogdán, a Mobilaréna alapí-
tója és szerkesztője

2016. OKTÓBER 3-8.
SPEED5 - SZUPERINTENZÍV 
VÁLLALKOZÁSGYORSÍTÁS 
STRATÉGIAI ÉS SZERVEZETI 
FEJLESZTÉSSEL 
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó 

2016. OKTÓBER 21.
BLOGDÍLER #3
Meghívott: Sági Evelin, az AvianaRahl blog és 
YouTube csatorna tulajdonosa

2016. NOVEMBER 25-27.
VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
WORKSHOP KEZDŐ 
VÁLLALKOZÓKNAK
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó 

2016. DECEMBER 9.
BLOGDÍLER #4
Meghívott: a Lina és Panni blog és YouTube 
csatorna tulajdonosai

2017. JANUÁR 20-22.
VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
WORKSHOP KEZDŐ 
VÁLLALKOZÓKNAK II.
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó

2017. FEBRUÁR 7.
UX DESIGN – AVAGY HOGYAN 
TERVEZZ OLYAN ALKALMAZÁST, 
AMIT SZERETNEK ÉS HASZNÁLNAK 
AZ EMBEREK - Kreatív Kolozsvár 
est
Meghívott előadó: Pásztor Dávid, a UX Studio 
alapítója

2017. FEBRUÁR 21.
BOOKR KIDS – AZ ÉLŐ 
MESEKÖNYV - Kreatív Kolozsvár 
est
Meghívott előadók: Horváth Dorka, a BOOKR 
Kids egyik alapítója és Boldog Anna, nemzet-
közi kapcsolatokért felelős

2017. FEBRUÁR 21-23.
SPEED UP TO PITCH - 
BEFEKTETÉSRE ÉRETT 
VÁLLALKOZÁSOK PITCHVERSENYE
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó

K PLUSZ RENDEZVÉNYNAPTÁR
2016. JÚLIUS - 2017. JÚNIUS 
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2017. FEBRUÁR 23.
I HAVE A BRICK IN KENYA – 
AFRIKAI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ - 
Kreatív Kolozsvár est
Meghívott előadók: Halmen Balázs, projektko-
ordinátor, vállalkozó és Roseti Bruno, fotós

2017. MÁRCIUS 3. 
TUDATOS KARRIERTERVEZÉS
Tréner: Fugel Edina, karriertanácsadó

2017. MÁRCIUS 22.

TÁRGYALÁSTECHNIKA KÉPZÉS
Tréner: drd. Krippán Kinga, doktorandusz

2017. MÁRCIUS 24-26.
ZENEIPARI MENEDZSMENT 
WORKSHOP
Trénerek: Jeges Zsolt zenei producer, a Ma-
mazone alapítója és Ráday Dávid a Sziget 
Fesztivál kommunikációjának vezető kreatívja, 
a Proud Productions filmgyártó cég társtulaj-
donosa

2017. MÁRCIUS 24.
ZENEKARI ESÉLYEK A 
NEMZETKÖZI PIACON - Kreatív 
Kolozsvár est
Meghívott előadók: Jeges Zsolt zenei producer, 
a Mamazone alapítója és Ráday Dávid a Sziget 
Fesztivál kommunikációjának vezető kreatívja, 
a Proud Productions filmgyártó cég társtulaj-
donosa

2017. MÁRCIUS 31 - ÁPRILIS 2.
STRATÉGIAI ÉS VEZETŐFEJLESZTŐ 
WORKSHOP - TULAJDONOSOK, 
ALAPÍTÓK, MENEDZSEREK A 
VÁLLALKOZÁSBAN
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó

2017. MÁRCIUS 31.
MÉRNÖKI ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
BEMUTATÁSA

2017. ÁPRILIS 5.

IDŐGAZDÁLKOZÁS ELIGAZÍTÓ
Tréner: dr. Kádár Magor, BBTE oktató

2017. ÁPRILIS 7-9.
STRATÉGIAI ÉS 
VEZETŐFEJLESZTŐ WORKSHOP 
II. - NÖVEKEDÉSORIENTÁLT 
VÁLLALKOZÁSI STRATÉGIÁK
Trénerek: Molnár Attila szervezetpszichológus 
és Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó

2017. ÁPRILIS 11.
HOGYAN LEGYEN HATÁSOS 
BEMUTATÓNK
Tréner: drd. Benedek István, BBTE doktoran-
dusz

2017. ÁPRILIS 4-MÁJUS 22.
PHOTOSHOP TANFOLYAM 
ZÖLDFÜLŰEKNEK
Tréner: Csoma Nóra, kommunikációs szakember

2017. MÁJUS 12-14.
SZÍNHÁZ- ÉS KULTURÁLIS 
MENEDZSMENT WORKSHOP
Trénerek: Juhász Dóra, a MÜPA PR vezetője, 
kommunikációs szakember és Szabó György, 
a Trafó Kortárs Művészetek Háza mene-
dzser-igazgatója

2017. MÁJUS 18.

HATÉKONY TANULÁS - KÉPZÉS
Előadó: Szilágyi Géza, tréner

2017. MÁJUS 30.
E-COMMERCE - Kreatív Kolozsvár 
est
Meghívott előadó: Perényi András, reklámszak-
ember, digitális üzletfejlesztési tanácsadó 

2017. JÚNIUS 16-18.

FILM- ÉS REKLÁMFILM WORKSHOP
Trénerek: Ráday Péter, a Melvin Productions 
alapítója és kreatív producere és Osváth Gábor 
filmproducer, a Filmfabriq társalapítója 

2017. JÚNIUS 27.
K PLUSZ OPEN - Szabadtéri, 
kötetlen délutáni piknik K Plusz 
résztvevőknek
Bemutatkoztak: fiatal kolozsvári kézművesek, 
ETDK nyertesek: Duduj Szilvia, György Árpád 
Botond, Kedves Anett és Boros Edina Anita, 
illetve fiatal kolozsvári vállalkozók: Bíbó Anka, 
Székely Barnabás, Bíró Réka, Kasza Zsolt, 
Kalamár Gábor és Szörcsey Ágnes.



KREATÍV 
KOLOZSVÁR

10



Több mint két éve, amikor először elhangzott a 
PONT Csoport irodájában a Kreatív Kolozsvár név, 
pontosan tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni: sze-
retnénk hozzásegíteni a Kolozsváron élő és tanuló 
fiatalokat, hogy merjenek nagyot álmodni, ezen 
álmok megvalósításába belekezdeni, hogy a fiatalok 
ott használják tudásukat és kreativitásukat, ahol 
ők a legjobbak, és amilyen területen a leginkább 
szeretnének tevékenykedni.
 
A programot lépésről lépésre építettük fel: program-
pontonként kezdtünk el forrásokat bevonni, lépésen-
ként adtuk hozzá azokat az elemeket, amelyek célja, 
hogy kialakítsák a biztonságos, támogató ökosziszté-
mát, amely révén ez a fejlődés elkezdődik, egyesek ese-
tében alapszinten, mások esetében azonban már egy 
magasabb fejlettségi színvonalon is. A K Plusz keret-
program és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatása kulcsfontosságú volt növekedésünkben.
 
Ahogy a rendezvényeink és a résztvevők száma nő, 
egyre inkább érezzük, hogy a Kreatív Kolozsvár nem 
csak egyénekről szól, hanem közösséggé alakul, 
tagjai együttműködnek, segítik egymást, segítenek 
minket, új kezdeményezések, új csapatok alakul-
nak, és ami a legnagyobb örömöt jelenti számunk-
ra, hogy a közösség tagjaiból kerülnek már ki az 
inspiráló „best-practice”-ek, jó gyakorlatok. Ezért 
szeretnénk a szakmai programok és a nemzetközi 
kitekintés mellett több közösségszervező, itthoni 
jó példákat bemutató eseményt szervezni; a jövő, 
fenntarthatóságunk tekintetében egyre inkább a 
magánszektor fele is kitekintünk, célunk forrásaink 
és tevékenységeink körének további szélesítése, elért 
célcsoportjaink és közösségünk bővítése, és a prog-
ram keretében zajló interakciók, együttműködések 
szervessé és önműködővé tétele.

Balázsi-Pál Ágnes
a Kreatív Kolozsvár programvezetője, 
a PONT Csoport igazgatója



A PONT Csoport 2001-es gyökerekre visz-
szatekintő, ám hivatalosan 2009-ben lét-
rejött fiatal szakértői társulás, melynek fő 
célja a konceptuális társadalmi innováció. 
Tevékenységeit tekintve a PONT Csoport 
helyi és regionális fejlesztéssel foglalkozik, 
melyben az ifjúság kiemelt szerepet tölt 
be, és amelyben a nem formális oktatás, 
az információs társadalom, információs 
technológia, az ágazatközi együttműködés, 
valamint fenntartható fejlesztés szerves 
szerepkört töltenek be.

Kezdeményezései során mind önmaga által 
kezdeményezett projektek, mind partner-

ségek és másoknak nyújtott tanácsadás 
révén valósítja meg céljait. A PONT Csoport 
Kolozsvárt, Erdélyt tekinti bázisállomá-
sának, tevékenységének azonban több 
országos kiterjedése van, míg partnerségei 
révén egész Európával együttműködik. 
A 2016/2017-es évben olyan stratégiai 
projektek valósultak meg a PONT Csoport 
koordinálásával, mint a Kastély Erdélyben 
program, a Com’ON Kolozsvár közösségi 
projekt, a K Plusz és Kreatív Kolozsvár te-
hetséggondozó programok, a Your Property 
- Mark Yourself szellemi tulajdon értékét 
népszerűsítő kampány, Románia Ifjúsági 
Fővárosa program.

A PONT CSOPORTRÓL RÖVIDEN 

Mostis Gergő
a Kreatív Kolozsvár 
program koordinátora

A vállalkozó fiatal nem a földből nő ki. Még csak nem is szükségszerűen az iskolából. A vállalkozó 
fiatal bennünk lakik (óvatosan megbújva félelmeink mögött), és látva mások jó példáját, önerőből való 
boldogulását, függetlenségét, gyarapodását, egyszer csak kibújik belőlünk. Itthon, Erdélyben ez persze 
korántsem magától értetődő folyamat. Családi körben alig-alig beszélhetünk vállalkozói múltról, vál-
lalkozási kultúráról, és míg a nyugati országokban akár a családi kasszából összejön egy cégalapítási 
tőke, itthon ez keveseknek elérhető forrás. Éppen ezért nagyon alacsony a vállalkozói hajlandóság a 
fiatalok körében. Ellenben nagyon erős a nyomás, hiszen vállalkozni trendi, startuppernek lenni menő.

Úgy gondolom, hogy a Kreatív Kolozsvár program legfontosabb feladatai az itthon tartás és a 
rizikócsökkentés. Aki itthon is megtanul boldogulni, az már nem egzisztenciális okokból fog külföld-
re menni, hanem csak tanulási és felfedezési vágyból. Akit pedig megtanítunk arra, hogy ötletét 
hogyan konvertálja piacképes üzleti tervvé és ügyfélorientált szolgáltatássá, azt rengeteg bukástól 
és csalódástól óvjuk meg. Immár második éve követjük ezt a receptet, jó példák bemutatásával, 
vállalkozói és kreatív iparági workshopok szervezésével, és így próbáljuk előhívni a közösségünkhöz 
tartozó fiatalokból a kockázatvállalót, a kalandvágyót, a bizonytalanban is boldogulni képest.

A Kreatív Kolozsvár egy olyan alkotói és vállalkozói készségfejlesztésre szakosodott 
program, amelynek elsődleges célcsoportja a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő, krea-
tív iparágak iránt érdeklődő, potenciális vállalkozó magyar fiatalok.
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KONTEXTUS

Amikor vállalkozás indításáról van szó, gyakran 
tapasztaljuk azt, hogy a fiatalok kockázatke-
rülők, önbizalomhiánnyal küzdenek, kilátás-
talannak 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 kreativi-
tást, a kezdeményezőkészséget, a fiatalok jel-
lemzően olyan szakmákat választanak, amelyek 
„biztonságosak”, gyakran lemondva azokról a 
pályákról, amelyekben tudásukat, képességeiket 
a legmegfelelőbb szinten kamatoztathatják.
Még a vállalkozó szellemű fiatalokra – akik-
nek vannak jó ötleteik, és felmerül bennük a 
vállalkozás lehetősége – is jellemző, hogy olyan 
alapvető akadályokba ütköznek, hogy nincs 
indulási tőkéjük, nincs tudásuk és információ-
juk a meglévő tőkéről és támogatási források-
ról, illetve nincs ezekhez hozzáférésük, továbbá 
vállalkozói ismereteik hiányosak, készségeik és 
képességeik kifejletlenek, illetve nem rendelkez-
nek megfelelő kapcsolati hálóval sem.

A KREATÍV KOLOZSVÁR CÉLJA

Elsődleges célunk az, hogy a kreatív fiatalokat 
hozzásegítsük a szakmai önmegvalósításhoz, 
melyet életképes vállalkozások létrehozásával, 
vagy azok részeseivé válásával érhetnek el.

SPECIFIKUS CÉLJAINK

 a különböző területeken tevékenykedő kre-
atív fiatalok kapcsolati hálójának bővítése, 
kapcsolatrendszerük erősítése

 a kreatív-ipari trendek megismertetése, 
a gazdasági-társadalmi környezetismeret 
fejlesztése a fiatalok körében

 a fiatalok vállalkozói képességeinek és kész-
ségeinek fejlesztése

 jó példák megmutatása, amelyek a fiatalokat 
közös projektek, vállalkozások indítására 
ösztönzik

 fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy megta-
lálják, és bevonhassák a forrásokat projekt-
jeik, vállalkozásaik elindításához

 a magyar fiatalok interakciójának elősegíté-
se a többségi és nemzetközi közösségekkel.

Kreatív Kolozsvár est, 2017. február 7. Meghívott: Pásztor Dávid, a UX Studio vezetője
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KREATÍV KOLOZSVÁR ESTEK

A
Kreatív Kolozsvár esteken sok jó 
példa (best practice) bemutatásá-
val igyekszünk előhívni a közössé-

günkhöz tartozó fiatalokból a kockázatvál-
lalót, a kalandvágyót, a bizonytalanban is 
boldogulni képest. 

A Kreatív Kolozsvár estek idei jó példamutatói 
voltak (a teljesség igénye nélkül): a Feel Fluxos 
srácok, akik rengeteg pénzt gyűjtöttek közösségi 
finanszírozásból, hogy megvalósítsák a fizikai 
jelenségen működő játékukat. Vendégünk volt 
Nádudvari Noémi, a Színes város és a wndrlnd 
projekt kitalálója, Réti Éva, a Réthy Fashion meg-
alkotója, Mészáros Andrea, az Ízlelő családbarát 
étterem vezetője, aki kizárólag fogyatékkal élőket 
alkalmaz éttermében, a szakácstól a felszolgálóig, 
Visky Zsolt, a Made in Pata Rât projekt vezetője, 

aki roma gyerekek közreműködésével készít egye-
di dizájn-tárgyakat, Majsai Richárd, a budapesti 
KAPTÁR coworking iroda marketingese, amit a 
Forbes beválasztott a világ tíz legjobb közös-
ségi irodája közé, Máthé Zsolt és Ördög Zoltán, 
a Csíkszeredában működő Soldigo webáruház 
alapítói, Pásztor Dávid, a UX Studio vezetője, aki 
már 28 évesen könyvet írt a felhasználói élmény 
fontosságáról, Horváth Dorka és Boldog Anna, 
a Bookr Kids vezetője és  marketingigazgatója, 
illetve nemzetközi referense, akik mese-alkalma-
zásukkal pár év alatt kb. 3000 előfizetőt tudhat-
nak magukénak, Halmen Balázs, az I have a brick 
in Kenya vezetője, aki Kolozsvárról szervez utakat, 
és gyűjt támogatást egy kenyai iskola megsegíté-
sére, Perényi András, a Webshippy CEO-ja, akitől 
megtanulhattuk az interneten keresztül történő 
értékesítés legfontosabb szabályait.

Kreatív Kolozsvár est, 2017. február 23. Meghívott: Halmen Balázs, 
az „I have a Brick in Kenya” projekt vezetője
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KREATÍV-IPARI WORKSHOPOK

K
reatív-ipari workshopjaink idén is 
három művészeti területre össz-
pontosítottak. 

A Színház- és kulturális menedzsment work-
shopot azok számára hirdettük, akik művé-
szeti oktatásban vesznek részt, művészeti 
termékeket hoznak létre, és szeretnének a 
művészetükből megélni. Menedzsment típusú 
workshopra hívtuk az érdeklődőket, hogy meg-
ismerjük a független-, projektalapú, önfenn-
tartó színházi- és kulturális modelleket. Arra 
kerestünk választ, hogy mit kell tudnia egy 
művészeti producernek, mit jelent a pénzügyi 
tervezés a kultúra területén, mit kell tudni a 
szerzői jogokról, mit jelent és hogyan érhető el 
az audience-engagement.

Filmes worksopunk a reklám-, dokumentum-, 
animációs-, koncert-, és kisjátékfilm gyártásáról 
és gyártási specifikumairól szólt. Szóval mind-
arról, ami a nagyjátékfilmen túl van. Megvizs-
gáltuk, hogy milyen trendek érvényesülnek ma, 
és azt is, hogyan működik egy produkciós cég. A 
képzés elsősorban a filmgyártás és a video-rek-
lám tartalmak iránt érdeklődő rendező, operatőr, 
gyártásvezető, kommunikációs, reklám, és újság-
írás szakon hallgató fiataloknak szólt.

Zeneipari menedzsment workshopot szervez-
tünk azok számára, akiket érdekel a könnyűze-
ne menedzsmenti és pénzügyi háttere, zeneka-
rok menedzselésével foglalkoznak, PR-területen 
dolgoznak, vagy fesztivál-, koncert- és rendez-
vényszervezők. Megtanultuk, hogy mi a feladata 
egy zenei menedzsernek, mi az a showcase 
fesztivál, hol szerveződnek, mi várható ezektől, 
és hogyan készüljenek rá a zenekarok, hogyan 
fest az európai könnyűzenei térkép, és kik a 
meghatározó szereplők.

Film- és reklámfilm workshop, 
2017. június 16-18. Előadók: 
Osváth Gábor és Ráday Péter



Fatima: A kultúra és mű-
vészetek olyan számomra 
fontos területeiről voltak jelen 
meghívottak, workshopot 
tartó szakemberek, akiknek 
a tapasztalatára, rálátására, 
hozzáértésére voltam kíván-
csi. Szerettem volna jobban 
belelátni bizonyos rendszerek 
működésébe, konkrétabban 
abba, hogyan működik például 
a zeneipar Magyarországon, 
ahol tudatosan foglalkoznak 
azzal, hogy a zenészek mögött 
ott legyen egy jól felépített 
struktúra, ami őket az orszá-
gon belül, de akár azon kívül is 
szolgálja. Hasonlóképp volt ez a 
film és reklámfilm workshoppal 
is, ahol ismét csak első kézből 
kaphattunk hasznos infókat 
filmkészítés, fesztiváloztatás, 
illetve a reklámfilmek világából. 

Gábor: Egy kedves barátom 
értesített az utolsó pillanat-
ban a workshopról és an-
nak jelentőségéről. Kíváncsi 
voltam, hogy milyen új dolgot 

András I. Gábor
Film és reklámfilm 

workshop résztvevő 

Páczkán Fatima
Zeneipari workshop és 
reklámfilm workshop 

résztvevő 

tud nekem nyújtani egy ilyen 
rendezvény. Nem mondom, 
hogy sok tapasztalattal ren-
delkezem, de nagy részéről 
már hallottam, és tapasztal-
tam is az elhangzottakból, 
de volt pár olyan személyes 
jó tanács, amit szerintem 
másképp nem tudtam volna 
meg, vagy nem lettem volna 
beavatott. Elhangzott pár 
olyan szakmai „titok”, ami 
nagy segítségemre válik majd 
a közeljövőben, ha tudom 
kamatoztatni.

Csilla: A tekergő mesemon-
dóknak is, mint a művészek-
nek általában, nehezükre 
esik önmagukat menedzselni. 
Egyesületünk időről időre 
belefutott olyan helyzetek-
be, amikor jól jött volna egy 
szakember tanácsa. S mintha 
csak kívánni kellett volna az 
aranyhaltól, a Kreatív Kolozs-
vár kulturális menedzsment 
workshopja volt a válasz a 
kérésünkre.

Nádasdi Csilla
Színház és kulturális 

menedzsment workshop 
résztvevő 

MIÉRT JÖTTÉL EL A KREATÍV KOLOZSVÁR 
WORKSHOPJÁRA? MINEK A HIÁNYÁT ÉREZTED 
MAGADBAN VAGY A VÁLLALKOZÁSODBAN? 
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Színház- és kulturális menedzsment workshop, 
2017. május 12-14. Előadók: Szabó György, a 
Trafó menedzseres és Juhász Dóra, a Müpa 
kommunikációs vezetője



Fatima: A Kreatív Kolozsvár 
által szervezett hétvégéket 
szívből tudom ajánlani min-
den olyan diáknak, pályakez-
dőnek, már dolgozó embernek, 
akik bizonyos témakörökben 
fejlődni szeretnének, olyan 
szakemberektől tanulni, akik 
saját tapasztalataikon keresz-
tül és nem csak általánosítva 
beszélnek az egyes szakterü-
letekről, olyan embereknek, 
akik esetleg motiváltságot 
vagy lendületet vesztettek 
a saját munkájukban, és új 
impulzusokra, új perspektívára 
vágynak. Mind szakmai mind 
emberi szempontból hasz-
nosak és kellemesek ezek a 
workshopok, ezért is érdemes 
élni ezzel a lehetőséggel.

Gábor: Minden szakmabeli-
nek és minden korosztálynak, 
mivel ha kezdő vagy, betekin-
tést nyújt egy olyan világba, 
amit te külsősként sosem 
tapasztalnál meg, vagy ha 
igen, akkor sok év tapasztalat 
révén, illetve, ha már benne 
vagy ebben a világban, akkor 
pedig útmutatást, hogy ho-
gyan is legyen tovább.

Csilla: A negyedik kérdésre 
olyan sablon mondatokat 
tudnék írni, amilyenekhez 
nem adom a nevem. Szóval 
kérném a Despacito című 
számot, és küldeném minden 
kreatív kolozsvári fiatalnak. 
Na jó, meg mindenkinek, aki 
szereti.

Gábor: Mindenképp jó lecke 
volt számomra, mivel a kép-
zés után egyből tudtam már 
kamatoztatni az ott szerzett 
tudást, és beépíteni produk-
ciókba.

Csilla: A képzésen az 
előadóknak valahogy sikerült 
egyaránt erősíteniük bennünk 
az „álmodj nagyot!” mámo-
rító érzését és a racionális, 
stratégiai gondolkodást. A 
továbbiakban arra fogok 
törekedni, hogy a két oldal 
egyensúlyba kerüljön, mind 
az egyéni munkámban és az 
egyesületünk rövid és hosz-
szabb távú terveiben.

Fatima: A hétvégi worksho-
pok nem feltétlenül a gondol-
kodásmódomat változtatták 
meg, hanem inkább gazda-
gították az eddigi tudásomat 
és rálátásomat valamire, 
ami addig hiányosabban volt 
jelen az életemben. Emellett 
lehetőséget adtak arra, hogy 
olyan új emberekkel is meg-
ismerkedjek, akikkel hasonló 
dolgokra vágyunk, és hasonló 
dolgok iránt érdeklődünk, 
akikkel bizonyos szinten lehet, 
hogy közösek a céljaink.

HOGYAN BEFOLYÁSOLTA, HOGYAN VÁLTOZTATTA 
MEG A GONDOLKODÁS MÓDODAT A KÉPZÉS?

KINEK AJÁNLANÁD?

MIK VOLTAK 
SZÁMODRA A 
LEGFONTOSABB 
TANULSÁGOK?

Fatima: Összegezve a két 
workshopon hallottakat, talán 
az egyik legfontosabb tanul-
ság számomra a tudatosan 
felépített, átlátható rendszerek 
fontossága volt. Következetes 
és átgondolt munkával létre 
lehet és kell is hozni egy olyan 
struktúrát bizonyos művészeti 
ágak mögött, ami lehetővé 
teszi az alkotók és alkotások 
minél érdemlegesebb és széle-
sebb körbe való eljutását.

Gábor: A legfontosabb 
tanulság számomra az volt, 
hogy a filmes szakmában az 
egyik kulcsfontosságú dolog 
a kapcsolatok építése. És egy 
ilyen workshopon is jó esélyed 
van, hogy ezekre szert tegyél, 
és hogy építkezz.

Csilla: Az előadásokon talán 
még a válaszoknál is érté-
kesebbek voltak a kérdések, 
amiket az előadók sugalltak. 
A kérdések mentén kikristá-
lyosodtak a konklúziók és ta-
nulságok, és ezek a kérdések 
segítettek a további tervek 
megálmodásában is.

17
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ 
WORKSHOPOK

I
dén közel hatvan 
kolozsvári fiatal 
vállalkozását mento-

ráltuk Hűvös Ágnes és 
Molnár Attila (Karson 
Consulting) üzleti mentorok 
közreműködésével. Két work-
shopot szerveztünk „ötlet” 
fázisban lévő, vállalkozásra 
készülő fiatalok számára, és 
kettőt „emelt szintű”, már 
meglévő, működő vállalkozók 

számára. Az ötletelőkkel 
megtanultuk, hogyan lesz egy 
vállalkozási gondolatcsírából 
üzleti terv, hogyan ellenőriz-
hetjük üzleti tippjeink valós 
igazságtartalmát (validálás), 
hol és hogyan találjuk meg 
potenciális ügyfeleinket és 
vásárlóinkat. 

Az emelt szintű workshopo-
kon megtanultuk, hogyan 

osztozzunk a százalékokon, 
hogyan hozhatók összhang-
ba a tulajdonosi, alapítói és 
menedzseri érdekek gazdasá-
gi és szervezeti szempontból, 
továbbá azt, hogy hogyan 
növeljük a bevételeket a 
költségek markáns növelése 
nélkül, hogyan lesz fenntart-
ható a növekedés, és hogyan 
osszuk meg a felelősségeket a 
csapatban.

Hűvös Ágnes
stratégiai tanácsadó

Ha megkérdeznék, melyik 
tréningjeimet szerettem leg-
jobban, Kolozsvár és az itteni 
vállalkozói programok benne 
lennének az első néhányban. 
Gyakorlatias, bátor emberek-
kel találkoztam, akik meg is 
fontolták, folytatták is mind-
azt, amin együtt dolgoztunk. 
Sikeres, növekedni képes 
vállalkozásokat építettünk, 
fejlődni és változni képes 
vezetőket segítettünk stra-
tégiai tanácsokkal, 1-3 évre 
előremutató tervek felépíté-

sével és az ügyfél fókuszba 
helyezésével. „Két nap a tré-
ningen olyan volt, mint két 
év a közgázon”, mondta egy 
résztvevőnk. Nekem is - kihí-
vás jó kérdésekre válaszolni, 
és itt mindig megtaláltam 
ezt a kihívást. Vissza fogok 
térni, amilyen gyakran csak 
lehet, és tovább dolgozom 
tanácsadóként, trénerként, 
mert hiszek abban, hogy az 
itteni emberek nagyszerű 
dolgokat és vállalkozásokat 
képesek létrehozni.
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Molnár Attila
szervezetpszichológus

A Kreatív Kolozsvár második 
kiadásában olyan résztvevők-
kel dolgozhattunk együtt, akik 
valóban komolyan gondolják, 
hogy az ötletükből vállalkozást 
építsenek. Motivált és tanulni 
vágyó résztvevőkkel talál-
koztam, akikkel élvezet volt 
dolgozni. Idén indítottuk először 
az emelt szintű képzést, aminek 
szintén nagyon pozitív vissz-
hangja volt, az is látszik, hogy 
még azon a szinten, ahol már 
évek óta működik a vállalkozás 

nagyon sok praktikus tanáccsal 
és modellel tudunk segíteni. 
Mindegyik képzésünk eredmé-
nyessége csak abban mérhető, 
hogy a résztvevők milyen üzleti 
eredményt realizálnak ezekből 
a képzésekből. A visszajelzések 
alapján elmondható, hogy üzleti 
adatokban is mérhető eredmé-
nyeket produkálnak a nálunk 
végzett vállalkozók. Számomra 
a legnagyobb élmény az elmúlt 
képzési szezonból az volt, 
amikor első kézből kaphattam 

visszajelzést arról, hogy milyen 
üzleti hatása volt az elmúlt egy 
évnek, olyanoktól, akik már az 
alapképzésen is ott voltak és 
mostanra beérett az, amit ott 
tanultak. Tudatosabb műkö-
dés, 60%-kal csökkenő vezetői 
terhelés, 100%-kal növekvő 
havi bevétel, külföldi ügyfelek és 
letisztult üzleti modell. Büszke 
voltam! Ezeket hallva továbbra 
is biztos vagyok abban, hogy 
szükség van Kolozsváron a 
fiatal vállalkozók képzésére.

Vállalkozói workshop ötlet fázisban lévő vállalkozók számára, 2017. január 20-22.
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Rancz Zsolt: Nemrég indí-
tottam saját vállalkozást, és 
már az elején olyan alapvető 
problémákba ütköztem a csa-
patommal, hogy nem tudjuk, 
ki a célközönségünk, hogyan 
szólítsuk meg őket, mi a piaci 
verseny-előnyünk a konkuren-
ciával szemben, nem tudjuk a 
csapatban megjelenő prob-
lémákat kezelni, vagy nem 
bízunk egymásban. Szerintem 
a „vállalkozósdi” egy olyan 
szakma, amit nem taníta-
nak az egyetemen vagy az 
iskolában. Ugyanakkor erős 
a nyomás rajtunk, fiatalokon, 
hogy vállalkozzunk, de sajnos 
nincs meg az alapunk hoz-
zá, nem tudjuk hogyan kell 
elkezdeni, és működőképessé 
tenni egy vállalkozást. Na, én 

Rancz Zsolt: Az, hogy mindig 
tanulni kell. Ez sosem ér véget, 
ha alázatosak, figyelmesek és 
mindig nyitottak vagyunk a 
tanulásra, csak akkor lehet egy 
vállalkozás működőképes és 
naprakész. És hogy egy szuper 
csapat mindennél többet ér. 
Amellett, hogy mindenki hoz-
záadja a maga szaktudását a 
munkafolyamathoz, a jó csapat 
energiával és új erővel tölt fel 
minden nap.

Szász Zsuzsa: Nagyon tanul-
ságos volt, hosszú lenne min-

is egy ilyen tanácstalan fiatal 
voltam.

Szász Zsuzsa: Azért jöttem 
el a workshopra, mert tetszett 
a címben szereplő szó: vál-
lalkozásfejlesztés. Konkrétan 
nem tudtam megfogalmazni 
a workshop előtt, hogy minek 
érzem a hiányát, csak szeret-
tem volna fejlődni, éreztem, 
hogy valami hiányzik, és 
ebben segített a workshop.

Kasza Zsolt: A legfőbb ok, 
amiért először részt vettem a 
workshopon, az a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges 
elméleti tudás hiánya volt, és 
az ebből a hiányból fakadó 
problémák megoldásának a 
keresése. 

denre kitérni, de a vállalkozás 
minden területén segített 
kérdéseket megfogalmazni, 
illetve megválaszolni.

Kasza Zsolt: Az eddi-
gi képzéseken félóránként 
begyűjtöttem egy-egy fontos 
tanulságot, nagyon intenzíven 
jön az információ ilyenkor. 
Nehéz rangsorolni, de ta-
lán a legfontosabb az, hogy 
egy vállalkozás az egy mini 
univerzum, és folyamatos 
odafigyelés és tanulás kell 
ahhoz, hogy tágulni tudjon.

MIÉRT JÖTTÉL EL A KREATÍV KOLOZSVÁR 
WORKSHOPJÁRA? MINEK A HIÁNYÁT ÉREZTED 
MAGADBAN VAGY A VÁLLALKOZÁSODBAN? 

MIK VOLTAK SZÁMODRA A LEGFONTOSABB 
TANULSÁGOK?

Kasza Zsolt
Pojga

Vállalkozásfejlesztő 
workshop résztvevő

Rancz Zsolt
Wameleon 

Design
SPEED5 workshop 

résztvevő

Szász Zsuzsa
Szasz Zsuzsa 

Bags
Vállalkozásfejlesztő 
workshop résztvevő



KINEK AJÁNLANÁD?

Rancz Zsolt: Mindenkinek, 
aki fiatal, és van vállalkozá-
sa, vagy szeretne vállalkozni. 
Szét fogják szedni azt, amid 
van, és úgy rakják össze, 
hogy te akadálymentesen el-
indulhass újra ugyanazon az 
úton, és semmi se állíthasson 
meg. Ami nagyon meglepő 
volt számomra, hogy ezek a 
képzések ingyenesek voltak, 
viszont úgy érzem, hogy 
annyi mindent kaptam tőlük, 
hogy most akár fizetnék is 
egy ugyanilyen képzésért.

Szász Zsuzsa: Minden kezdő 
vállalkozónak ajánlanám, sőt, 
kötelezném.

Kasza Zsolt: Mindenkinek, 
akinek van egy most indu-
ló vállalkozása, és szeretné 
megalapozottan sikeressé 
tenni.

Rancz Zsolt: Alapjaiban min-
dent megváltoztatott. Renge-
teg üzleti- és szervezetpszi-
chológiai tanácsot kaptam. A 
sok fiatal vállalkozóval egymás 
vállalkozásain dolgozva, rájöt-
tem, hogy nem egyedül járok 
ebben a cipőben. Rengeteg 
kapcsolatot és partnerséget 
sikerült ezek alatt a képzések 
alatt kialakítani. Molnár Attila 
trénernek tettem egy ígéretet, 
hogy fél éven belül a cégbe-
vételeket duplázni fogjuk. Ezt 
sikerült három hónapon belül 
nem megduplázni, hanem 
megháromszorozni. Alapjaiban 
átkódolódott a gondolkodá-
som, és nincs ahogy kifejez-
zem, hogy mennyire köszönöm 
ezeket a lehetőségeket.

Szász Zsuzsa: Előtte sok lépé-
sem, cselekedetem nem volt tu-
datos, a workshop után sokkal 
tudatosabb döntéseket hozok, 
hatékonyabban dolgozom.

Kasza Zsolt: A képzések 
után úgy gondolom, hogy 
képes vagyok a jelen mellett 
a jövőre is koncentrálni a 
vállalkozásomat illetően, és 
ennek a fajta képességnek 
egy év alatt már megfogha-
tó haszna is van. Régebben 
unalmasnak és átláthatatlan-
nak gondoltam a vállalkozá-
sok világát, most, részben a 
képzéseknek köszönhetően, 
nagyon izgalmasnak találom 
ezt a világot, és minden nap 
örömmel foglalkozom vele.

HOGYAN 
BEFOLYÁSOLTA, 
HOGYAN 
VÁLTOZTATTA MEG 
A GONDOLKODÁS-
MÓDODAT A KÉPZÉS?

A KREATÍV 
KOLOZSVÁR 
MÁSODIK 
KIADÁSÁBAN KÉT 
ÚJ FORMÁTUMOT 
IS BEVEZETTÜNK 

A SPEED5 egy inten-
zív, öt napos vállalko-
zás-gyorsító tréning, 
stratégiai és szervezeti 
fejlesztéssel. Amikor 
egy vállalkozás elindul, 
gyakran hónapokkal több 
idő és kétszer-háromszor 
annyi pénz kell a piacra 
lépésig, mint amennyire 
az alapítók számítottak. 
A szükséges irányváltoz-
tatás nem derül ki idő-
ben, így lassan elfogy a 
pénz és a lendület. Ezek 
a tényezők egyrészt a 
csapatban, másrészt az 
üzletfejlesztési folyamat-
ban rejtőznek. A SPEED5 
folyamata ezekre a kihí-
vásokra kínál megoldást, 
miközben fejlesztjük 
a stratégiát, az üzleti 
módszereket, valamint a 
csapatot.
 
Elkezdtünk hangsú-
lyosabban foglalkozni 
az érett fázisban lévő, 
fejlődő vállalkozások-
kal is, hogy lehetőséget 
teremtsünk számukra 
a befektetőkkel való 
találkozásra. A Trans-
UP befektetési csoporttal 
közösen szerveztük meg 
a Speed up to PITCH! 
versenyünket, ahol 
három napon keresztül 
húsz fiatal vállalkozónak 
nyújtottunk prezentációs 
tréninget, majd az utolsó 
napon, tíz csapat nyert 
lehetőséget, hogy vállal-
kozását a befektetők előtt 
is bemutassa.
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MAGYAR 
IFJÚSÁGI 
KÖZPONT

A  MIK elősegíti és fejleszti az erdélyi tehetséggondozási programokat, ifjúságszerve-
zési munkát. Célja Kolozsvár kulturális, szellemi, ifjúsági és gazdasági programjai-
nak összehangolása, továbbá olyan projektek és mozgalmak felkarolása, amelyekre 

eddig nem volt kapacitás. A Központ segíti a partnereiként működő civil- és ifjúsági szerve-
zetek szakmai fejlődését, hálózatot épít, ezzel erősíti tehetséggondozási tevékenységét. 

Tudatos karriertervezés, 2017. március 3. Meghívott: Fugel Edina
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KMDSZ KARRIERIRODA
5 KÉPZÉS, 5 ELŐADÓ, 15 ÓRA KÉPZÉS, 130 RÉSZTVEVŐ

A K Plusz programba bekapcsolódó KMDSZ 
Karrieriroda rendezvénysorozatának célja, hogy 
egyetemistáknak, frissen végzetteknek útba-
igazítást, támpontot kínáljon a munkaerőpia-
con való elhelyezkedéshez. Ezek mellett, kiad-
tuk Útravaló kiadványunkat, melyet elsősorban 
végzősök között szórtunk szét.

TUDATOS KARRIERTERVEZÉS 
KÉPZÉS
Fugel Edina, régi KMDSZ Karrieriroda vezető, a 
leendő munkavállaló fiataloknak olyan kérdé-
sekre adott választ, mint: Hogyan tűzzük ki 
céljainkat?, Milyen egy jó önéletrajz?, Hogyan 
kell felkészülni egy állásinterjúra?, illetve 
Hogyan viselkedjünk jövőbeni munkaadónk 
kérdéseinek kereszttüzében?

TÁRGYALÁSTECHNIKA KÉPZÉS
Mindenki meggyőzhető, még mi is. A képzés 
első felében volt szó a tárgyalásról: mitől 
tárgyalás egy tárgyalás, mi szükséges ahhoz, 
hogy jó tárgyalófelek legyünk. Krippán Kingá-
tól megtudtuk, hogy milyen előkészületekre 
kell figyeljünk, hogyan kell felkészüljünk a 
különböző tárgyalásokra, találkozókra.

IDŐGAZDÁLKODÁS ELIGAZÍTÓ
Kádár Magor a résztvevők egyéni nehézségeit 
figyelembe véve adott tippeket, tanácsokat, 
hogy hogyan lehet kiküszöbölni a rendel-
kezésünkre álló idő elpazarlását vagy rossz 
beosztását. Szó volt az alvásra szánt időről, és 
arról is, hogy miként osszuk be szabadidőn-
ket, hogyan és milyen sorrendben oldjuk meg 
problémáinkat.

HOGYAN LEGYEN HATÁSOS 
BEMUTATÓNK?
A képzés során résztvevőink megtudhatták, 
miként szerkesszünk meg egy PowerPoint 
bemutatót, hogy az kiemelkedő és fiatalos 
legyen, illetve hogyan legyen hatásos Prezink. 
Megtudtuk, hogy állíthatunk össze egy olyan 
bemutatót, amely meggyőzi hallgatóságun-
kat. Az előadás során főleg a prezentációs 

software-ek, ezen belül a Power Point és a 
Prezi használatáról kaptunk hasznos tippeket 
Benedek Istvántól.

HATÉKONY TANULÁS KÉPZÉS
Szilágyi Géza előadó segített megtanulni, milyen 
technikákkal tudunk hatékonyan tanulni, ered-
ményesen vizsgázni. Arról is szó esett, hogyan 
tudjuk beosztani helyesen az időnket, illetve 
hogyan kezeljük a stresszes vizsgaidőszakot.

A KMDSZ Karrieriroda a 2016-2017-es tanévre 
négy különböző nyelven indított nyelvórát: ro-
mán, német, francia és angol. Román nyelvből 
indult teljesen kezdő és középhaladó szint is, 
tekintettel a külföldi diákokra, akik Romániában 
tanulnak, csakúgy, mint német nyelvből. A négy 
különböző nyelvórára összesen 84 résztvevő 
jelentkezett, akik az egyetem mellett szerették 
volna tudásukat fejleszteni. A tanfolyam 10 ta-
lálkozást foglalt magába, heti rendszerességgel, 
egyenként kétórás alkalmakkal. 
Francia órák résztvevői: 19 személy
Román órák résztvevői: 31 személy
Angol órák résztvevői: 20 személy
Német órák résztvevői: 14 személy
 
A www.karrieriroda.kmdsz.ro weboldal fejlesz-
tésével egy olyan felületet tudtunk létrehozni, 
ahol a cégek és az álláskeresők külön felületen 
tudnak regisztrálni, így az állásközvetítés sze-
mélyre-szabotabbá és hatékonyabbá vált.



24 KARRIERIRODA24

BLOGDÍLER ELŐADÁSSOROZAT 

Blogdíler #4, 2016. december 9., Lina és Panni Kolozsváron

A MIK kiemelt partnerszervezetei révén három 
célcsoportot kívánt idén megszólítani: általá-
nos- és középiskolásokat, egyetemistákat és 
frissen végzett hallgatókat. Ennek a három 
célcsoportnak a megszólítása és projektekbe 
való bevonása a következőképpen valósult 
meg. Az Igen, tessék! Egyesület felügyeletével 
valósult meg a Blogdíler előadássorozat, amely 
során bloggerek és vloggerek bevonásával 
szerveztek előadásokat, illetve műhelyeket 
elsősorban 18 év alattiaknak. A projekt koordi-
nátora Tamás Endre volt.
2016-os évadban négy meghívott előadó  volt: 
az első Magyarósi Csaba, az Appleblog, az 
Egy nap a városban és az Én menő lakásom 
bloggere, akinek több mint 100.000 YouTube 
követője van. A rendezvényen több mint 40 
személy vett részt, és jelentős sajtójelenlét is 
volt. A rendezvényen készített Facebook live 
közvetítést több mint 800-an nézték, valamint 
a közösségi médiába feltöltött anyagokat több 
mint 2000 felhasználó olvasta. Csaba promo 
videóját, amely a Blogdílerről szólt, több mint 

2500-an nézték meg. A második meghívott 
Khell Bogdán volt, aki a Mobilaréna alapítója 
és szerkesztője. Bogdán kolozsvári tartózkodá-
sáról is készített videót, amelyet a YouTube-on 
több mint 100-an néztek meg. A Bogdán előa-
dásáról feltöltött anyagokat több mint 2000-
en olvasták a közösségi médiában. A harmadik 
meghívott Sági Evelin, az AvianaRahl blog és 
YouTube csatorna tulajdonosa. Evelin Youtube 
videóját, amelyet ittléte alatt készített, több 
mint 19.000-en nézték meg. Evelin esemény-
ről szóló videóját több mint 16.000-en látták. 
A rendezvényen több mint 70 személy vett 
részt, a Facebook live közvetítést pedig több 
mint 3000-en nézték. Az Evelin előadásáról 
feltöltött anyagokat több ezren olvasták meg a 
különböző médiumokon. A 2016-os sorozatot 
Lina és Panni zárta, akik a Lina és Panni blog 
és YouTube csatorna tulajdonosai. Kolozsvárról 
készült videójukat több mint 10.000-en nézték 
meg. A rendezvényen több mint 40 résztvevő 
volt, a rendezvényről készült live videót több 
mint 1500-an nézték.
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Blogdíler #1, 2016. szeptember 9. Meghívott: Magyarósi Csaba, Appleblog
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K-WORK
KÖZÖSSÉGI IRODA

Kolozsvár Erdély történelmi fővárosa és a ma-
gyar értelmiség kiemelt fontosságú központja. 
Itt helyezkednek el a legfontosabb kulturális 
intézmények, felsőoktatási intézmények és 
szellemi műhelyek, rengeteg civil szervezet 
országos székhelye, politikai központ, és a 
magyar történelmi egyházak életében is fontos 
szerepet tölt be. 

Mindezek mellett Erdély második legnagyobb 
magyar közösségének, a kolozsvári magyar kö-
zösségnek egyik hiányossága a szervezettség. 
Nagyon gazdag kulturális, szellemi, ifjúsági és 
gazdasági élete is hatékonyabb koordinációra 
vár. Évente több ezer egyetemista érkezik a 
Kincses városba, az egyetem elvégzése után 
nagy részük Kolozsváron telepedik le, itt kezdi 
el jövőjét építeni. Többen fiatal vállalkozó-
ként, vagy szabadúszóként próbálnak betörni 
a munkaerőpiacra. Célunk, hogy ezeknek a 
fiataloknak segítsük a munkáját.

Az Igen, tessék Egyesület kapta feladatként, 
hogy a tavaly létrehozott K+ közösségi téren túl 
a jól ismert coworking irodák mintájára közös-
ségi irodát nyisson Kolozsvár központjában. Az 
Igen, tessék! Egyesület tervei szerint az iroda 

azoknak a kolozsvári magyar fiatal vállalko-
zóknak segíthet, akik alternatívát keresnek az 
otthoni vagy kávézói munkavégézésre. Kolozs-
váron nincs olyan közösségi munkatér, ame-
lyet zömében magyar anyanyelvűek vennének 
igénybe, miközben sok olyan kolozsvári magyar 
fiatal szabadúszó, vállalkozó van, akik belvá-
rosi térben kívánnak dolgozni. Az Igen, tessék! 
Egyesület a közösségi iroda megnyitásával a 
városban működő magyar nyelvet használó 
szolgáltatókból és vállalkozókból álló partner-
hálózatának kihasználatlan felvevőpiacával 
szeretné összekötni a szabadúszó fiatalokat. 
Az irodában dolgozók a terveink szerint szak-
mai közösséggé formálódnak, ezt a folyamatot 
csapatépítő programokkal, képzésekkel segíti az 
egyesület. A belvárosi közösségi irodában 10-15 
szabadúszónak áll rendelkezésére munkatér. 
A fizikai tér mellett tanácsadással és képzé-
sekkel (gazdasági tanácsadás, piacspecifikus 
marketing, könyvelés, menedzsment, kreatív 
kommunikáció, önismeret, érdekérvényesítés 
és közösségi vállalkozás) is segíti a több mint 
700 vállalkozásból álló partneri hálózatán túl 
a kolozsvári közösségi irodát. A közösségi iroda 
megnyitásához és üzemeltetéséhez a Pro Iuven-
tute Egyesület is hozzájárult.
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BALÁZSI-PÁL ÁGNES
közgazdász, gazdasági 
informatikát tanult, egyetem 
után programozóként, 
majd projektmenedzserként 
dolgozott, 7 évig a Transindex 
internetes portál portfólió 
igazgatója volt, majd 
2015 januárjától a PONT 
Csoport igazgatója. Olyan 
projekteken dolgozott, mint 
az Erdélyi Magyar Adatbank, 
Pénzcsinálók.ro gazdasági 
portál, Think Outside the Box, 
Com’On Kolozsvár, Kreatív 
Kolozsvár.

RÉS KONRÁD-GERGELY
közgazdász hallgató. 2016 
eleje óta a kolozsvári Ma-
gyar Ifjúsági Központ elnöke. 
Ifjúsági és diákprojektekkel 
foglalkozik, érdekképviseleti, 
közösségépítő és tehetséggon-
dozási témákban.

MOSTIS GERGŐ
filozófiát és reklámgrafikát 
végzett, majd 2015-ben elvé-
gezte a színművészeti főiskolát. 
Közben vállalkozásokat indított, 
a nagyváradi Moszkva Kávézó 
egyik alapítója. 2006-2011 
között a Partiumi Keresztény 
Egyetem PR referense, majd 
a Partiumi Magyar Művelődé-
si Céh igazgatója. 2013-ban 
Kolozsvárra költözött. A VI. 
Interferenciák Színházi Fesztivál 
programigazgatójának asz-
szisztense, ősztől pedig a PONT 
Csoport munkatársa.

SZABÓ TAMÁS
közgazdász. Egyetemi tanulmá-
nyai után pályázatírással kez-
dett el foglalkozni. 2007-2014 
között a kolozsvári Önkormány-
zatnál dolgozott, ahol részt vett 
a kolozsvári metropoliszövezet 
stratégiájának kidolgozásában, 
illetve a város uniós projekt-
jeinek megírásában és kivite-
lezésében. 2016 óta a PONT 
Csoport  munkatársa. Munkája 
mellett 22 éve fotózik.

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.

FARKAS ANDRÁS
stratégiai tanácsadó,  a PONT 
Csoport egyik alapítója. A Ko-
lozsvár 2015 Európa Ifjúsági 
Fővárosa program és pályázat 
ötletének egyik kedezménye-
zője. Kormányzati, civil és 
vállalkozói környezetben egy-
aránt tevékenykedett. Európai 
szinten az Európai Ifjúsági 
Fővárosok Hálózatának főtit-
káraként tevékenykedik.
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197.900
REACHED

142 POST

428.449
REACHED

KISGYÖRGY RÉKA
menedzsment mesteri hallga-
tó, több éves civil szervezeti 
tapasztalattal rendelkezik. 
2014-től az Erdélyi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia 
reál- és humántudományi 
szekcióinak stratégiai koor-
dinátora. A Magyar Ifjúsági 
Központ munkatársaként a 
KPlusz egyik programkoordi-
nátora.

TAMÁS ENDRE
végzős középiskolás. Az Igen, 
tessék! Mozgalommal közre-
működve 2016-ban elindította 
a Blogdíler programsorozatot, 
melynek fő célcsoportja a 
középiskolás korosztály.

TALPAS BOTOND
kommunikációs szakember, 
vállalkozó, ifjúsági szerveze-
tek révén kapcsolódott be a 
kolozsvári közösségi életben. 
KMDSZ vezetőként a 2015-ös 
Európa Ifjúsági Főváros pro-
jektben, a Kolozsvári Magyar 
Napok szervezésében, az 
erdélyi tehetséggondozás át-
szervezésében, és az újjászer-
vezett magyar érdekképviseleti 
háló kiépítésében vett részt.

ANTAL LÓRÁNT
fiatal vállalkozó, a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet elnöke 
2017-ig. Legfőbb célkitűzése 
az, hogy példát mutasson 
azokon az erdélyi magyar 
fiatalokon keresztül, akik 
munkával és okos ötletekkel, 
válaszolva az itthoni kihívá-
sokra, hazájukban kerestek és 
találták meg a sikert.

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

DEMETER KAMILLA
egyetemista kommunikáció 
és közkapcsolatok szakon. A 
KMDSZ Karrieriroda vezető-
jeként a kolozsvári egyete-
misták jövőtervezésében és 
munkakeresési folyamatának 
megkönnyítésén dolgozik.
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FELELŐS KIADÓ:
PONT Csoport
 
A kiadvány a K Plusz program keretében valósult meg. A K Plusz egy komplex tehetséggondozási 
keretprogram, amelynek legfontosabb célkitűzése a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő tehet-
séges fiatalok felkutatása és támogatása: képességeik, készségeik és kompetenciáik fejlesztése, 
kapcsolatrendszerük erősítése. A programot a PONT Csoport a budapesti Új Nemzedék Központ-
tal és a kolozsvári Magyar Ifjúsági Központtal partnerségben koordinálja. A program az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumától a Nemzeti Tehetségprogram révén részesült támogatásban. A 
program kiemelt szakmai partnerei az Igen, tessék! - Da, poftiți! Egyesület, a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség, a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum, a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet és a Mathias Corvinus Collegium.  
 
KÖZREMŰKÖDTEK:
Balázsi-Pál Ágnes, Demeter Kamilla, Farkas András, Kisgyörgy Réka, Mostis Gergő, Rés Konrád 
Gergely, Szabó Annamária, Talpas Botond, Tamás Endre

GRAFIKAI TERVEZÉS ÉS TÖRDELÉS:
Porcsalmi Balázs, Szabó Zsolt

NYOMDA:
AMM Design

MÉDIAPARTNEREK:
Igen, tessék! havilap, Paprika Rádió, Transindex.ro
 
ONLINE:
www.kplusz.ro
www.kreativkolozsvar.ro
office@pontgroup.org
www.facebook.com/kplusz
www.instagram.com/k.plusz
www.facebook.com/kreativkolozsvar

FOTÓK:
Bethlendi Tamás, Gönczy Tamás, Szabó Tamás
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