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MI A K+?
A

K+ egy komplex tehetséggondozási 
keretprogram, amelynek legfontosabb 
célkitűzése a Kolozsváron és vonzás

körzetében élő tehetséges fiatalok felkutatása 
és támogatása: képességeik, készségeik és 
kompetenciáik fejlesztése, kapcsolatrendsze
rük erősítése. Mindez hozzásegíti őket a 
munkaerőpiacon való hatékonyabb elhelyez
kedéshez, valamint az egyéni és csoportos 
gazdasági vagy társadalmi vállalkozások 
elindításához.

A különböző szakterületeken tevékenykedő fi
atalok összekapcsolását, motiválását tematikus 
képzéseken és előadásokon, szakmai fóru
mokon, konferenciákon keresztül valósítjuk 
meg, amelyek során folyamatosan ötvözzük az 
elméleti és gyakorlati, alkalmazott módszer
tanokat. A programot a PONT Csoport a bu
dapesti Új Nemzedék Központtal és a kolozs
vári 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 két és fél 
évben bebizonyosodott, hogy ez a közösségi 
tér hiánypótló a kolozsvári fiatalok életében  a 
folyamatos kihasználtság igazolja, hogy a Kolo
zsvár szívében (Memorandumului/Unió utca 3. 
szám) elhelyezkedő tér beváltja a hozzá fűzött 
reményeket: a helyi fiatalok szakmai gyűjtő
pontjává és találkozóhelyévé vált.

KREATÍV 
KOLOZSVÁR
ESEMÉNYEK 

SZÁMA:

15
ESEMÉNY

KREATÍV 
KOLOZSVÁR 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA:

788
SZEMÉLY

MIK
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA:

1284
SZEMÉLY

BEFOGADOTT 
ESEMÉNYEK 

SZÁMA:

120
ESEMÉNY

MIK
PROGRAMOK 

SZÁMA:

15
ESEMÉNY

BEFOGADOTT 
ESEMÉNYEK 
RÉSZTVEVŐI:

3450 
SZEMÉLY 



A
mikor létre hívtuk a Magyar Ifjúsá
gi Központot, első körben egy 
fizikai központ létrehozása volt a 

közös ügy. Az épület terve még szemünk 
előtt lebeg, de mára céljaink közé tartozik, 
hogy a szervezet partnereiként működő 
civil és ifjúsági szervezetek szakmai fejlődé
sét segítse, hálózatot építsen, és ezáltal 
hatványozza a tehetséggondozási tevé
kenységeket, hiszen számos ifjúsági szerve
zetnek van tehetséggondozási programja.           

A  K Plusz idei kiadása tartalmas volt prog
ramok, események és kihívások szempont
jából is. A Magyar Ifjúsági Központ az idei 
projektperiódusban is partnereivel közösen 
szervezte meg tehetséggondozási prog
ramjait.  Pedagógus fórumok, gyorstalpaló 
előadások kezdő vállalkozóknak, szerve
zeti mentorprogramok képezték a vázát 
szerveztünk Kplusz 3.0 projekthez való 
hozzájárulásának. Ezúton szeretnék köszö

netet mondani kiemelt szakmai partnereik
nek: az Igen, tessék! Egyesületnek, a Kolozs
vári Magyar Diákszövetségnek, valamint a 
Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumnak.

A K+ Közösségi tér továbbra is nagy siker
nek örvend a kolozsvári szervezetek köré
ben, a MIK állandó feladata volt a belváros
ban, az Unió utcában található közösségi tér 
működtetése, karbantartása és fejlesztése. 
Egyre jobban érezzük, hogy a tér már szű
kös, lassan megérik az idő a tér bővítésére, 
újítására egyaránt. Külön öröm volt lát
ni, hogy milyen sok partnerünk, egykori 
KPlusz résztvevő jött el és velünk közösen 
ünnepelt a tér fennállásának és működésé
nek 2 éves évfordulós eseményén. A követ
kező projektperiódusban célunk, hogy a 
K+ Közösségi tér felújítására és bővítésére 
hang        súlyt fektessünk külső források be
vonásán keresztül.
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V
isszaszámlálunk: két éve húszat, 
tavaly tizenkilencet, most tizenyolc 
évet említek, amikor azt jelzem, a 

mai fiatal vezetni fogja Kolozsvárt, akár 
vállalkozó, civil vezető, köztisztviselő, 
közalkalmazott, kreatív szakember, vagy 
egyszerű munkavállaló lesz.

Ma már nem elég pusztán valamilyen 
szakmát ismerni, ma már nem elég egye
dül valamilyen eredeti ötlettel előállni. Ma 
már nem elég hagyományos csatornákon 
kommunikálni, ma már nem elég várni arra, 
hogy a kliens megtalál minket, ma már nem 
elég az időt csak egysíkúan értelmezni. A K 
Plusz ezekhez a kihívásokhoz nyújtott hoz
záadott értéket harmadik szezonjában. 

Olyan megközelítést alkalmaztunk idén is, 
amely a csapatmunkát, interdiszciplinari
tást szorgalmazza, és amely folyamatosan 
figyelembe veszi az aktuális trendeket és 
a piac dinamikáját. Olyan szakembereket, 
gyakorló vállalkozókat és trénereket von
zottunk be, akik ezt a legjobban látják, és a 
leghatékonyabban tudják átadni célcsoport
jainknak. Emellett pedig továbbra is folya
matosan közösséget építettünk, amelynek 
tagjai egymás támpontjai is lehetnek, 
hiszen a kooperáció napjaink egyre erősödő 
erőforrását képezi.

2012ben kezdeményezői voltunk annak, 
hogy Kolozsvár megpályázza az Európa 

Ifjúsági Fővárosa címet. Koordináltuk is a 
pályázatot, ennek sikere pedig megszülte 
mindazt, amit a Kolozsvár 2015 Európa 
Ifjúsági Fővárosa jelentett. Ez utóbbi meg
szülte a K Plusz program ötletét, 2018tól 
kezdődően pedig a K Plusznak is köszönhe
tően sikerült a vállalkozásfejlesztést további 
szintre emelnünk, és ennek alapjaira he
lyezve jelentős regionális vállalkozásfejlesz
tő programot indítanunk. A PONT Csoport 
berkeiben mindig is így járunk el: jelentős 
keretprogramokat alapozunk meg, 23 évig 
pedig teszteljük, megfigyeljük az új prog
ram dinamikáját, majd ezt követően építünk 
az eredményekre, és továbbfejlesztésben 
gondolkodunk. Ez számunkra a társadalmi 
innováció.

Ezért köszönettel tartozunk támogatónk
nak, Magyarország Kormányának az Embe
ri Erőforrások Minisztériuma révén, amely 
látta a K Plusz ötletében a potenciált, és 
úgy gondolta, ez nem rövid, hanem sokkal 
inkább közép és hosszútávon ér majd el 
maradandó hatást. Most tartunk ott, hogy 
a középtávú eredményeket is látni kezdjük. 
Az eredmények sokszorozási potenciálja 
azonban korlátlan. 

Arra hívunk minden olvasót, hogy egyre 
inkább közösen járjuk be a következő évek 
fejlődési pályáját.

FARKAS ANDRÁS
A K Plusz program koordinátora, 
a PONT Csoport társalapítója 

RÉS KONRÁD GERGELY
a Magyar Ifjúsági Központ képviselője
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Vállalkozásfejlesztő workshop kezdő 
vállalkozók számára
Üzleti trénerek: Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó, 
business coach, Orosz Adrián - közgazdász, üzletfe-
jlesztő

KWork Q&A: Cégalapítási 
gyorstalpaló 
Előadó: Kovács Bálint, Thinkonomy, 
jogász

Pedagógus Fórum: 
Hogyan motiváljuk 
a tanárokat és 
diákokat?
Előadó: Joós Andrea, 
pedagógus, Élménybioló-
gia facebook oldal 
alapítója és szerkesztője

Kreatív Kolozsvár Kávézó a Kolozsvári 
Magyar Napokon 
Előadók: Ionuț Țața, a Brassói Innovációs és Technológiai 
Klaszter elnöke, Florin Vilcea, a temesvári INCUBOXX 
igazgatója, Cristian Dascălu, a ClujHUB társalapítója, 
Carmen Ciobanu, az Impact HUB Kolozsvár igazgatója, 
Farkas András, a PONT Csoport társalapítója, Márky Ádám, 
a Mindful Leadership ügyvezetője, Fekete Kinga, a Prezi 
mindfulness trénere, Koltai Tamás a Grofie alapítója, 
Györ�y Kinga storytelling tanácsadó, egyetemi oktató, 
Mészáros Róbert, a BrandBirds alapítója, Csúsz István, a 
Prezi NEXT oktatója.

Vállalkozási készségfejlesztő work-
shop kezdő vállalkozók számára
Üzleti trénerek: Molnár Attila 
szervezetpszichológus
Orosz Adrián - közgazdász, üzletfejlesztő

Pedagógus Fórum:
Pedagógusok a komfortzónán túl 
(... és ezúttal én is)
Előadó: dr.Bányai Sándor, egyetemi 
docens, élmény- és kalandpedagógiai 
tréner

Bizalmon alapuló 
gazdaság? Az 
erdélyi magyar 
vállalkozói 
ökoszisztéma 
keresztmetszete
Előadók: Geambașu 
Réka és Csata Zsombor 
szociológusok

KWork Q&A: 
Cégalapítási 
gyorstalpaló, 
Előadó: Kovács 
Bálint, Thinkonomy, 
jogász

GDPR - amit az adat-
védelemről mindenkép-
pen tudnod kell!
Előadók: Brem Walter, 
ügyvezető igazgató, Codespring
Székely Barnabás, adatvédelmi 
szaktanácsadó, a Cluj Privacy 
Hub társalapítója, Vincze 
Tamás, vállalkozó, ügyvezető 
igazgató és társtulajdonos, East 
Grain, Zöld György, ügyvezető, 
General Facility Management 
Romania.

K+ születésnapi ünnepség

Smart city - A jövő városának 
közlekedése
Előadó: Vitézy Dávid a tömegközlekedés 
és a városi mobilitás szakértője

Mentorprogram:
Csapatépítő tábor,
Képző: Fugel Edina, tréner

Mentorprogram: 
Stresszkezelési 
technikák 
Előadó: dr. Kalcza Jánosi 
Kinga, BBTE
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Pedagógus Fórum: Élmény-
terápia, Sri-Lanka, nehezen 
kezelhető gyerekek a 
hétköznapokban
Előadó: Vaskuti Gergely, Chance Program

Pedagógus Fórum: 
Agyonnyomott generáció: a 
pályaválasztás és a tehetséggon-
dozás dilemmája a Z generációban
Előadó: Zeitler Ádám, Milestone Intézet 
alapítója és igazgatója

KWork Q&A- Design&Social 
Media Management -kezdő 
vállalkozásoknak
Előadók: Polacsek Péter, Jakab István, 
Diversity Advertising munkatársai 

Mi is az Internet of 
Things és a Big Data?
Előadó: Dr. Barabás László, a 
Codespring műszaki igazgatója

Mentorprogram: 
Rendezvény 
kommunikáció
Előadó, Csoma Nóra, 
kommunikációs 
szakember

KWork Q&A-Web-
fejlesztési 
tanácsadás -kezdő 
vállalkozásoknak
Előadó: Ferencz 
András, A�arit 
Studio alapítója

GDPR Ready Workshop
Előadók: Boros Anita 
adatvédelmi tanácsadó
Székely Barnabás adatvédelmi 
szakértő

Film és reklámfilm workshop
Előadók: Rajna Gábor a Laokoonfilm alapítója, producer, 
Pőcze Balázs, a Mito reklámügynökség társalapítója

Zeneipari menedzsment workshop
Előadóink: Bodrogi Bozán András - Digitális 
zenei szakértő, újmédia-menedzser, 
Pécsi-Szabó Dénes - Az Up Music Budapest 
alapítója

Design Terminál mentor-
program: Bemutatkozik a 
Codeberry
Előadók: Tossenberger Tamás, 
Design Terminal, Békéssy László, 
a Codeberry alapítója

KWork Q&A: Hogyan 
kerüljük el a 
vállalkozásvezetés 
leggyakoribb buktatóit?
Előadó: dr: Rácz Béla Gergely, 
BBTE

Mentorprogram: Általános 
projektmenedzsment és 
időmenedzsment
Előadó: Ugron Hanna tréner
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Pénzügystratégiai 
vállalkozásfejlesztő workshop
Üzleti trénerek: Hűvös Ágnes stratégiai 
tanácsadó, business coach
Orosz Adrián - közgazdász, üzletfejlesztő

Nők a vállalkozásban - 
Bemutatkozik a Cabsolutely 
és az Impact Hub Budapest
Bedő Beatrix, a budapesti Impact Hub 
alapítója, pénzügyi vezetője
Réti Virág, a Cabsolutely társalapítója
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KREATÍV 
KOLOZSVÁR

BALÁZSI-PÁL ÁGNES
a Kreatív Kolozsvár programvezetője, 
a PONT Csoport igazgatója

M
ár indulásunk évében kristálytisztán 
megfogalmazódott programunk 
célja: a kreatív fiatalokat akarjuk 

hozzásegíteni a szakmai önmegvalósításhoz, 
amelyet életképes vállalkozások létrehozásával 
vagy azok részeseivé válásával érhetnek el.

Az azóta eltelt időben kísérleteztünk formá
tumokkal, szerveztünk széles, nagyközön
ségnek szóló rendezvényeket, közel harminc 
workshopot vállalkozásfejlesztési és kreatív 
iparági témában, több mint 500 résztvevővel, 
miközben programjainkon több ezer fiatal 
fordult meg. Évente jelen vagyunk partne
rek rendezvényein, külföldi rendezvényekre 
vittünk fiatalokat, dolgoztunk középiskolá
sokkal, interdiszciplináris táborokat szervez
tünk. Felkészítettünk és megmutattunk fiatal 
vállalkozókat befektetőknek, megmutattunk 
pályázati lehetőségeket, és ugyan a Kreatív 
Kolozsváron programunkon kívül, de CRITBIZ 
programunkon keresztül mi magunk is 48 
kezdő vállalkozónak osztunk tovább nagyvá
radi partnereinkkel uniós támogatásokat. A 
háttérben pedig folyamatosan tartjuk a kap
csolatot erdélyi és magyarországi, magyar és 
román szervezetekkel, hogy megosszuk egy
mással tapasztalatainkat, tanuljunk egymás
tól és kiegészítsük egymást tevékenységeit.
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Azt gondolom, ezt már ökosziszté
maszervezésnek lehet nevezni. Ha a 
startup ökoszisztémát piramisként kép
zeljük el, a csúcson vannak a startupok, 
a kiugrók, és a piramis első szintjén azok, 
akik azon gondolkodnak, hogy vállalkoz
nának, van egy jó ötletük, vagy talán még 
ők maguk sem tudják, hogy szeretnének 
vállalkozni. 
Természetesen örülünk, ha startupok 
kerülnek ki a programjainkból, de az 
elsődleges cél az, hogy rögtön, a kezde
tektől segítsünk, hogy egy, a vállalkozási 
kedvet, a kreatív és innovatív gondolko
dást szorgalmazó és fejlesztő, élhető és 
támogató környezetet alakíthassunk ki 
fiataljaink számára.



KREATÍV KOLOZSVÁR RENDEZVÉNYEK 
ÉS RÉSZTVEVŐK SZÁMA 2018-BAN

15 rendezvény

A KREATÍV KOLOZSVÁR
PROGRAM CÉLJA

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

SPECIFIKUS CÉLJAINK

 a különböző területeken tevékenykedő 
kreatív fiatalok kapcsolati hálójának bő
vítése, kapcsolatrendszerük erősítése

 a kreatívipari trendek megismertetése, 
a gazdaságitársadalmi környezetisme
ret fejlesztése a fiatalok körében

 a fiatalok vállalkozói képességeinek és 
készségeinek fejlesztése

 jó példák megmutatása, amelyek a fi
atalokat közös projektek, vállalkozások 
indítására ösztönzik

 fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy me
gtalálják, és bevonhassák a forrásokat 
projektjeik, vállalkozásaik elindításához

 a magyar fiatalok interakciójának előse
gítése a többségi és nemzetközi közössé
gekkel.

A PONT Csoport 2001es gyökerekre vissza
tekintő, ám hivatalosan 2009ben létrejött 
fiatal szakértői társulás, melynek fő célja a 
konceptuális társadalmi innováció. Tevé
kenységeit tekintve a PONT Csoport helyi és 
regionális fejlesztéssel foglalkozik, melyben 
az ifjúság kiemelt szerepet tölt be, és amely
ben a nem formális oktatás, az informá
ciós társadalom, információs technológia, 
az ágazatközi együttműködés, valamint 
fenntartható fejlesztés szerves szerepkört 
töltenek be.

Kezdeményezései során mind önmaga által 
kezdeményezett projektek, mind partnersé
gek és másoknak nyújtott tanácsadás révén 

valósítja meg céljait. A PONT Csoport Ko
lozsvárt, Erdélyt tekinti bázisállomásának, 
tevékenységének azonban több országos ki
terjedése van, míg partnerségei révén egész 
Európával együttműködik. A 2017/2018as 
évben olyan stratégiai projektek valósultak 
meg Kolozsváron a PONT Csoport hozzájá
rulásával, mint a Kastély Erdélyben prog
ram, a Com’ON Europe és Com’ON Románia 
közösségi projektek, a K Plusz és Kreatív 
Kolozsvár tehetséggondozó programok és 
a CRITBIZ vállalkozásfejlesztési program, 
amely a nagyváradi székhelyű Romániai 
Vállakozásokért Egyesülettel (ROVE) és a 
Bihari Kereskedelmi és Iparkamarával part
nerségben valósul meg.

A PONT CSOPORTRÓL RÖVIDEN 

H
armadik évét zárta idén a Kreatív Kolozsvár vállalkozásfejlesztő és tehetségtámo
gató program. Ez felér egy egyetemi ciklussal, egy nappali, full time képzéssel, 
amelynek a végén egy fiatal ember kilép a munkaerőpiacra és boldogul. Boldogul 

mindabból, amit a három év alatt megtanult, vagy abból, ahogyan megtanult boldogulni.

Idén hangsúlyt fektettünk arra, hogy a boldogulásból a szótőre, a boldogságra is figyelmet 
fordítsunk. Olyan előadókat hívtunk Kreatív Kolozsvár estjeinkre, akik szenvedélyesen 
szeretik a munkájukat, abból élnek és keresnek pénzt, hogy szeretik amit csinálnak. Ven
dégünk volt Vitézy Dávid közlekedési szakértő, aki 16 évesen már alapító tagja volt egy, a 
városi közlekedés javításán dolgozó egyesületnek. A jövő városának közlekedéséről beszélt, 
és arról, hogyan fogják megváltoztatni életünket az elektromos autók. Neki személy szerint 
nincs jogosítványa, biciklivel közlekedik. 

Réti Virág mérnökből lett startupalapító. Cabsolutely néven taxirendelő alkalmazást fejlesz
tett ki társaival. Sok időt töltött Amerikában, egy kimondottan női vállalkozóknak szóló inku
bátorban. Nagyon sok porlevest evett, amíg végre pizzára is futotta, de elmondása szerint ma 
sem csinálná másképp. Bedő Beatrix 21 év felsővezetői karrier után döntött úgy, hogy figyel
mét a fiatal női vállalkozók felé fordítja. Megalapította a budapesti Impact Hubot, amelynek 
pénzügyi vezetője és startup mentora. Hivatásává vált, hogy minél több nő váljon vállalkozó
vá. Érdemes volt megtanulni tőle, hogy a szakértelem miként párosul lelki minőségekkel.

Geambașu Réka és Csata Zsombor szociológusok az erdélyi magyar vállalkozói ökoszisztéma 
keresztmetszetét mutatták meg a számok és mérések tükrében. Megtudtuk, hogy erdélyi 
vállalkozói közösségünkben a bizalomnak nagy szerepe van, és a többségi román társadalom 
is a bizalom fogalmával társít minket magyarokat. 

Tossenberger Tamás a Design Terminal mentorprogramját mutatta be, ahol számos magyar 
startup indul, és kapja meg azt a készségcsomagot, amelyet a piacon erőforrásokká tud kon
vertálni. Egyik jó példájuk a Békéssy László – maga is pályaelhagyó villamosmérnök – vezette 
CodeBerry programozóiskola, akik szeretnének minden magyar fiatalt megtanítani progra
mozni. 

Dr. Barabás László az IoTről, a dolgok internetéről és arról a hatalmas adathalmazról tartott 
előadást, amelyet mi mindannyian, minden online mozdulatunkkal folyamatosan gene
rálunk. László egyetemi oktató, és előadását, előadásmódját hallgatva magunk is szívesen 
visszaülnénk a padokba. De nemrég onnan került ki Székely Barnabás, aki az adatvédelem 
szakértőjévé vált és a Kreatív Kolozsvár programon belül, közel 30 fiatal magyar vállalkozónak 
segített a GDPR megfelelésben. 

Huszonöt kolozsvári fiatal családanyával és apával azon dolgoztunk és gondolkodtunk egy 
hétvégén keresztül, hogy hogyan válhatnának a kolozsvári vállalkozások családbaráttá. Mit és 
hogyan kellene változtatni üzleti, vállalkozási beidegződéseinken ahhoz, hogy a fiatal munka
vállalók gyermekvállalókká is váljanak. Izgalmas és érzékeny téma ez, ami folytatást igényel. 

Nagyjából ezzel telt harmadik évünk, amit éppen jelen sorokkal, mint egy záródolgozattal 
összegzünk. Ami viszont nem látszik egyegy fotóról, egyegy esemény meghirdetéséből, 
az a sok és nagyszerű ember, akivel idén is együtt dolgoztunk, akiknek idén is sikerült újat 
és hasznosat mutatni. Reméljük, hogy sikerült őket meggyőzni arról, hogy itthon kezdjék 
el „mesteri tanulmányaikat”.

MOSTIS GERGŐ
a Kreatív Kolozsvár program 
koordinátora
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KREATÍV KOLOZSVÁR WORKSHOPOK

K
reatív ipari workshopjainkra idén 
is olyan alkotókat, előadókat 
hívtunk meg, akik a szakmai 

tartalom mellett valami többet, valami 
innovatív pluszt is hozzá tudnak tenni az 
egyetemeken oktatott tárgyakhoz. Képzé-
seink célja ugyanis éppen az, hogy pótolja 
azt az üzleti szemléletmódot, azokat a 
menedzsmenttel kapcsolatos készségeket, 
amelyek a tananyagból mifelénk sajnos 
még kimaradnak.

Hűvös Ágnes business coach, Molnár Atti
la szervezetpszichológus és Orosz Adrián 
közgazdász idén is három alkalommal közel 
60 fiatal erdélyi ötletelőnek vagy kezdő 
vállalkozónak segített letisztázni az utat, hogy 
merre kell, merre érdemes haladnia vállalko
zásával vagy vállalkozási tervével.

Film és reklámfilm képzésünkön Rajna 
Gábor, a Laokoon Film produkciós iroda 
társalapítója, a Saul fia Oscardíjas film 
társproducere beszélt arról, hogy miben áll a 
ma a produceri munka, miről szól a forgató
könyvfejlesztés, hogyan készül és hogyan 

épül egy filmterv, hogyan kell megkeresnünk 
leendő filmünk célközönségét.

Pőcze Balázs, a Mito reklámügynökség társa
lapítója ugyanezt a témát feszegette a rek
lám filmek perspektívájából. Elmondta, hogy 
milyen üzleti modellek működnek a reklám
filmes dimenziókban, és milyen a hatékony 
pénzügyi és projektmenedzsment.

Zeneipari menedzsment képzésünkön Bo
drogi Bozán András digitális zenei szakértő, 
újmédiamenedzser a digitális zenepiacok 
aktuális trendjeiről, fogyasztási szokásairól, 
üzleti modelljeiről beszélt, míg PécsiSzabó 
Dénes, az Up Music Budapest alapítója a 
zenekarépítésről, brandépítésről, a zenekari 
stratégia építéséről tartott előadásokat.

Klausz Melinda közösségimédiaszakértő
ként megmutatta, hogyan lehet költséghaté
konyan követő és rajongóbázist fenntartani, 
abban a környezetben, amikor a közösségi 
oldalak szinte csak fizetett reklámokért biz
tosítanak elérést. Kétnapos mesterkurzusára 
több mint negyven vállalkozó volt kíváncsi.

Vargancsik Tekla: Nekem ez a vállalko
zásfejlesztő képzés olyan volt, mintha 
kaptam volna egy térképet a vállal
kozásomhoz, és most már tisztábban 
látom, hogy merre kéne menni.

Tóth György Botond: Számomra 
olyan volt ez a hétvége, mint egy
Red Bull kávéval. 
Még a hangokat is látom.

Kovács Hajnalka: Ez a tréning olyan 
volt, mint egy bokszmeccs magam
mal. És kiütöttek.

Palkó Réka: Nekem ez a képzés 
olyan volt, mintha kaptam volna 
egy nagy pofont, ami felébresztett 
az álomvilágomból. S utána kap
tam eszközöket is, hogy a valósá
gos világban elérjem a céljaimat.
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MENTORPROGRAM

A
K Plusz projekt keretén belül a 
Magyar Ifjúsági Központ és a 
Kolozsvári Magyar Diákszövetség 

idén is megszervezte a Mentorprogramját. A 
2017 októbere és 2018 májusa között zajló 
programra többlépcsős felvételin keresztül 
kerültek be a résztvevők. Elsődleges célunk 
az elsőéves diákok bevezetése a projektme
nedzsment alapjaiba, szervezeti tapasztala
tokat átadása, így kinevelve a következő 
generációkat a szervezet életébe.  Fontosnak 
tartjuk, hogy elsőévesként már megtalálják a 
helyüket Kolozsváron, a közösségben. 

Örvendek, hogy részese lehettem ennek a 
programnak, így belekóstolhattam abba a 
háttérmunkába, amely a diákok érdekeit és 
egyetemi életük színesebbé tételét hivatott 
szolgálni

  Hatos Attila, Mentorprogram résztvevő  

Számomra a mentorprogram remek 
lehetőség volt arra, hogy megtaláljam a 
helyem Kolozsváron, csatlakozzak egy 
szervezethez és új barátokra tegyek szert. 
Örülök, hogy a képzéseken olyan dolgokat 
tanulhattam meg, amelyeket az egyete
men például csak harmadéven tanulnék, 

és ez hatalmas előny. A mentorprogram 
számomra új tudást és új barátságokat 
adott!

  Moldován Zsuzsa, Mentorprogram  
résztvevő  
 
Azt mondhatom, hogy a Mentorprogram 
gerincet adott az első évemnek, amely 
gerincet remélem, a jövőben még tovább 
tudok erősíteni, és az elkövetkező években 
én is majd olyan ember tudok majd  lenni, 
amilyenektől nekem elsőévesként rengete
get sikerült tanulnom.

  Tankó Helén, Mentorprogram résztvevő  
 
Néha a nagy nyüzsgésben elfelejtünk 
egymásnak köszönetet mondani, elfelejte
nek nekünk köszönetet mondani a mun
kánkért. Az Önkéntes Gála viszont nem 
is teljes egészében, de hozzájárul ahhoz, 
hogy tudatosuljon bennünk, hálásak a 
munkánkért, és hogy amit teszünk, igenis 
hasznos.

  Bogyor Ágota-Katalin, Önkéntes Gála 
résztvevő (25. KMDSZ Diáknapok Koor
dinátor)  

Az idei Mentorprogram lényegesen haté
konyabb és sikeresebb volt, mint a tavalyi, 
annak ellenére, hogy nem feltétlenül értük 
el teljes mértékben a céljainkat.

Szinten minden ponton változtattunk 
a régi rendszerhez képest, elsősorban a 
felvételi rendszeren. Idén először kezdtük 
a programot egy táborral, amelynek 
köszönhetően sokkal gördülékenyebben 
tudtuk elkezdeni az éves tevékenységet, 
a csapaton érződött a közvetlenség, amit 
a három napos közös játékok és képzések 
váltottak ki.

Több képzést valósítottunk meg, és a ren
dezvények szervezése során rengetegszer 
tapasztaltam azt, hogy az ott elhangzotta
kat és tanultakat felhasználják a munkájuk 
során. A program keretein belül a szakmai
ságra törekedtün és ez részben sikerült is.

Jobban betekinthetünk a diákszövetség 
vezetőségének munkájába, több feladatot 
és nagyobb felelősséget adtunk nekik, ami 
által bizonyíthattak és számukra is egy si
kerélménnyé válhatott. Jobban betekinthe
ttek a rendszerbe, láthatták, hogy mennyi 
munka van egy rendezvény mögött, és a 
legfontosabb, hogy a tapasztalat mellett, 
felismerték a hibákat, amiket a jövőben 
kijavíthatnak, hiszen közülük kerülnek ki 
az új tagok a vezetőségbe.

Összeségben sokkal több tudással, ta
pasztalattal és fejlődéssel zárhatjuk az idei 
mentorprogramot, és sokkal több embert 
sikerül közel tartanunk a szervezethez. 
Jövőre ez a csapat, azaz az idei mentoráltak 
fogják megszervezni a következő mentor
programot, és úgy gondolom, hogy teljes 
mértékben készen állnak rá.

SIPOS DÓRA-VIOLA
Mentorprogram koordinátor

38
RÉSZTVEVŐ

1
TÁBOR

4
KÉPZÉS

1
ÖNKÉNTES 
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Kasza Zsolt 2017ben vett 
részt a Kreatív Kolozsvár 
által szervezett vállalkozói 
műhelyen. Azóta eltelt egy 
kis idő, a Pojga játékokat 
pedig már nagyon kevesek
nek kell bemutatni. Zsolttal a 
vállalkozásáról, a tapasztala
tairól beszélgettünk.

Honnan jött a Pojga ötlete?

Amikor elkezdtünk ezen 
gondolkozni, nagyon kevés 
olyan terméket láttunk, 
amely a fa és a textil kom
binációjából készült. Meg
tetszett az ötlet, kicsit 
kutakodunk, hogy milyen 
játékok vannak, mi hiányzik 
a piacról, amivel szeretnénk 
is foglalkozni. Mindenképp 
teljesen natúr vonalon akar
tunk mozogni.

Hogy kezdtetek bele?

Elkészítettük a prototípu
sokat, 1012 modellt, azo
kat csiszolgattuk, s amikor 
kimondtuk, hogy be tudjuk 
ezt vállalni, jött a termékfo
tózás, leírások, és elindítot
tunk egy Facebookoldalt, 
illetve egy shopfelületet a 
breslo.ro oldalon.

Mutasd be, kérlek a jelen-
legi csapatot.

Én foglalkozom a fa részé
vel, Márton Andrea a textil 
részével, Both Mátyás felel a 
kommunikációért, eladásért, 
marketingért. Ez a szűk csa
pat, ezen kívül együttmű
ködünk pl. családtagokkal 
is, különösen a karácsonyi 
szezonban.

Milyen szinten van most a 
vállalkozás?

Szerintem skizofrén he
lyzetben van: ha nagyon 
szigorú üzleti szempontból 
nézem, akkor nagyon nehéz 
anyagi helyzetben van, ami 
abból is fakad, hogy nagyon 
gyorsan fejlődik. Sokszor az 
az érzésem, hogy eszmélet
len sebességgel rohan előt
tem, és én nem érem utol. 
Például a viszonteladóinkat 
nem mi kerestük meg, 
hanem ők minket, meg
kötöttünk egy szerződést, és 
már jött a következő.  Emiatt 
fura állapot van, nagyon 
erősen fejlődik, bővül, mind 
termékkínálatban, mind 
előállítási technikában, s 
egyensúlyban kell tartani a 
pénzügyi helyzetet.

prioritási listánkon. Ezen kívül 
lesz egy együttműködésünk 
egy céggel – azt hiszem, kicsit 
ez is egyféle külső finanszíro
zás –, amellyel egymás mellett 
bérlünk helyet, és meg fogjuk 
osztani az eszközöket.  Jó előre 
megbeszéltük, hogy listát 
vezetünk arról, ki mennyit 
használta az adott eszközt, 
mondjuk egy CNCgépet, és a 
javítást is annak függvényében 
álljuk majd.

Mi volt a legnagyobb megle-
petés vállalkozás szempont-
jából?

Az biztos, hogy ha hiszel 
abban, amit csinálsz, és 
megpróbálod maximálisan 
jól csinálni, a termék eladja 
önmagát. Én úgy képzeltem, 
hogy Mátyásnak majd fel 
kell keresnie viszonteladókat, 
meggyőzni őket, de ez teljesen 
fordítva történt. Miközben 
próbáltam kideríteni, hogy 
exportszerződést hogy lehet 
összehozni, egyszer csak az 
ölünkbe hullott három is.

Mi volt a legnagyobb kihívás?

Több van, de az egyik legna
gyobb, hogy környezettudato
san szerezzünk be nyersanya
got. Kihívás embereket találni, 
akiknél hányódik otthon 
mondjuk 34 szál almafadesz
ka. Máskor asztalosműhe
lyektől veszem a számukra 
hulladéknak számító faanya
got, amiből viszont én tudok 
játékot készíteni. A jó minőségű 
textilt, amit organikus pigmen
tekkel meg tudunk festeni, 
szintén nehéz beszerezni. Szo
ktunk ócskapiacról is vásárolni 
hatalmas takarókat, ame
lyeket aztán visszabontunk, 
megtisztítunk, megfestünk. 
Biztosan vannak emberek, 

akik nem veszik jó néven, hogy 
újrahasznosított anyagból 
készül a játék, de akkor ő nem 
a potenciális vásárló, mert az 
én koncepciómba beletartozik, 
hogy a lehető legkevesebb 
szemetet termeljek.

Mi volt a leghasznosabb infor-
máció, amit a vállalkozással 
kapcsolatban szereztetek?

Hűvös Ágnesék nagyon han
gsúlyozták, hogy delegálni kell 
a munkát. Én, mint vállalkozó, 
nem csinálhatok mindent, ki 
kell adnom a feladatokat, mert 
annak pozitív hozadéka lesz.

A közeljövőre nézve mit 
terveztek?

Több nagy elképzelésünk van. 
Egyik legfontosabb az export: 
Magyarországon jelen va
gyunk már, és egyéb európai 
országokba, illetve Amerikába 
szeretnénk eljutni, erre már 
van kilátás is.  Egy másik 
projekt a gyerekfoglalkoztatás: 
egyfelől így tudnánk még érté
ket hozzáadni, másfelől hatal
mas ambíciót tud adni, amikor 
konkrétan látjuk a játékokat a 
gyerekek kezében. Szeretnénk 
még komplexebb játékokat  
készíteni, amelyek már logikai 
feladatok felé irányulnak, 
készségeket fejlesztenek. 
Végül szeretném még, ha az 
év végére a szűk csapat csak 
30 százalékban venne részt az 
előállításban, a többi időt pedig 
az innovációra tudja fordítani. 
Mi is szeretnénk új játékokat 
hozni, de üzleti szempontból is 
létfontosságú, mert a játékaink 
nem használódnak el olyan 
gyorsan, így újítani kell.

KÉRDEZETT: SEBŐK TÍMEA

Hogyan működik a pénzü-
gyi tervezés?

A Kreatív Kolozsváros képzé
sen kapott tudás azt mondja, 
jó előre kell tervezni pénzügyi 
szempontból. A 2017es évnek 
úgy indultam neki, hogy mű
ködtetni fogom a modelleket; 
a tervezés ment is egy darabig, 
de ősszel nagyon felgyorsult 
minden, és csak egy hónappal 
sikerült a pénzügyi részét előre 
tervezni, annyira nap mint nap 
változtak a tényezők. A 2018
as év viszont szünettel indult 
az előállításban, ekkor megter
veztük az évet pénzügyi 
szem pontból, illetve új mode
lleket készítettünk, katalógust 
bővítettünk.

Volt-e külső finanszírozásra 
ajánlatotok, élnétek-e vele?

Volt egy konkrét ajánlat, hogy 
megvásárolnák a cégnek egy 
részét. De nagyon határozottan 
nemet mondtam, mert még 
nem akarom kiadni a kezeim 
közül. De mindenképp jó érzés 
volt, hogy valaki felajánlotta, 
így azt a feedbacket kaptam, 
hogy van benne potenciál.

És a jövőben?

Pályázni mindenképp 
akarunk, ez nagyon elöl van a 
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KÖZEL

120
SAJÁT 

RENDEZVÉNY

TÖBB MINT

250
BEFOGADOTT
RENDEZVÉNY

A FENNÁLLÁS ÓTA KÖZEL

12000
FIATAL

2 ÉVES SZÜLINAPJÁT ÜNNEPELTE 
IDÉN A K+ KÖZÖSSÉGI TÉR

A
 2018. február 7én szervezett 
születésnapi ünnepség díszvendége 
volt Novák Katalin, Magyarország 

Emberi Erőforrások Minisztériumának 
család és ifjúságügyekért felelős államtit
kára. „Egy kétéves gyerek már anyanyelvén 
tud beszélni, egészen jól jár, szaladgál – de 
mit várhatunk el egy két éves közösségi 
tértől? A K+ közösségi tér érti a fiatalok 
nyelvét, és tudja is beszélni azt, ez pedig 
komoly előrelépést jelent, hiszen a fiatalok
hoz szólni nagy dolog” – mondta köszöntő 
beszédében Novák Katalin államtitkár, aki azt 
is kiemelte, hogy maga is követi a K+ 
közösségi térben zajló eseményeket, az 
azokat övező érdeklődést.

„A K+ közösségi tér nevéből a K a kreativitást 
és a közösséget is jelenti számomra. A fiata
lok esetében a közösség nagyon fontos, az 
első, legelemibb közösség után a család után 
a kamaszkorban és fiatal felnőttkorban a 
kortárs közösségek is nagyon nagy szerepet 
játszanak. A közösség elemi igény, de ehhez 
terek is kellenek, nem csak a szó fizikai értel
mében, hanem abban az értelemben is, hogy 
teret engedjenek az alkotásnak, szellemiség
nek, a közös alkotás lehetőségének” – fogal
mazott az államtitkár.

Novák Katalin úgy vélte, a K+ tér „tiszteletbeli 
tagja” a Magyarország közösségi terei által 
alkotott hálózatnak, amelyekből minden 
megyeszékhelyen van egy. Elmondta, a kolo
zsvári közösségi tér a legjobbak közé tartozik, 
mind adottságai, mind működése szempont

jából, és arról biztosított, hogy a magyar 
kormány részéről a támogatás iránti elköte
leződés, legyen szó tehetségápolásról vagy 
konkrét fenntartásról, továbbra is fennáll.

„Kolozsvár számára számos hozadéka volt az 
Ifjúsági Főváros évének, amely nem múlt el 
nyomtalanul. A K+ tér kezdeményezői sze
rencsére felismerték, hogy az ifjúsági főváros 
eszköz, amely katalizátor szerepét láthatja el, 
de azon túl is érdemes a fiatalokkal foglalkoz
ni. Örülök, hogy a K+ tér létrehozása kapcsán 
megkeresték az önkormányzatot is, és bízom 
abban, hogy a magunk részéről jó partnerek
nek bizonyultunk” – mondta el az ünnepsé
gen Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere.

„A K+ közösségi tér az ififőváros öröksége
ként az értékeket és a szellemiségét viszi 
tovább. Tipikusan az a projekt, amiből több 
száz másik nő ki. Itt találkoznak a fiatalok, 
egymásra találnak az ötletek és tovább fejlőd
nek. Innen nőnek ki új és nagyobb partner
ségek. Minden közösen befektetett energiánk 
itt megsokszorozódik” – mondta el Borzási 
Sarolta, a Magyar Ifjúsági Központ képviselő
je, a Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros 
koordinátora.

Talpas Botond, a Magyar Ifjúsági Központ 
képviselője, az, Igen, tessék! Egyesület 
elnöke köszöntőjében kiemelte: „Ez a tér és 
a köré épült szervezetek közössége világos
an látható lenyomata annak a pezsgésnek, 
amely Kolozsváron van. A kolozsvári évek 
jelentik az erdélyi magyar fiatalok, fiatal 

családok számára a nyitányt a nagybetűs 
életben. A színházban egy nyitányt rengeteg 
próba és felkészülés előz meg, esetünkben 
ez eleinte a család, majd az oktatási intéz
mények. Mi, a kolozsvári ifjúsági szervezetek 
és K+ ehhez a folyamathoz tudunk értéket, 
viziót és támaszt adni, felkészíteni magyar 
fiatalok ezreit arra, hogy a tudásukat, értékei
ket a legügyesebben használják fel a jövő
ben. Ez a munkánk köszön vissza nekem az 
elmúlt évek rendezvényeinek, résztvevőinek 
számából is.”

„A K Plusz program és a K+ közösségi tér azt 
bizonyította be az elmúlt két évben, hogy 
szükséges és egyben lehetséges keretpro
gramokban gondolkodni, amikor nem egy 
szervezet valósít meg, hanem létrejön egy 
együttműködési ökoszisztéma, ezáltal tereket 
és projekteket gondolunk újra, találkozási 
pontokat azonosítunk. Társadalmunkban 
még sokkal több hasonló kezdeményezést 
látnék szívesen, ahol személyek és szer
vezetek túllépnek a megszokott kereteken, 
megismerik egymást, egymáshoz alkalmaz
kodnak és közösen valóban több mint kettővé 
varázsolják azt az egypluszegyet” – mondta 
Farkas András, a PONT Csoport társalapítója.
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Balról: Illés Boglárka, Magyarország Emberi Erőforrások 
Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért 
felelős helyettes államtitkára, Novák Katalin, az EMMI 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, és Oláh 
Emese, Kolozsvár alpolgármestere
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KMDSZ

Kell egy olyan hely, amelyre mindig 
számíthatunk. A K+ közösségi teret már 
sokadik éve második otthonunknak tekin
tjük. Családias környezet, az egyetemisták 
második kedvenc helye, amikor gyűlésekről, 
képzésekről van szó. Egyszerűen szeretjük, 
magunkénak érezzük!

BBTE Mentor Klub

A K+ tér egy remekül felszerelt, tágas, a 
csoportos foglalkozások megtartására 
kimondottan alkalmas helyszín, amely 
második éve ad otthont a BBTE tehetség
gondozó programjának, a Mentor Klubnak.

FÖK - Földrajz Kör 

Számunkra az a hely, ahol a legjobb 
ötletek születnek. Minden alkalommal 
meghitt légkört nyújt munkára kész kis 
csapatunknak. Ideális “búvóhely”, ahol 
bensőséges dolgainkat megvitathatjuk. 
Itt avatódnak az új elnökök, repdesnek 
a gólyatábortémák, vetődnek fel újabb 
programajánlatok. Köszönjük, hogy olykor 
meghúzhatjuk magunkat a város zajos 
szívében, de valahogy mé g      is csendben. 
Boldog szülinapot, K+!

KOMIX - Kolozsvári Magyar Ifjú 
Kémikusok Szervezete 

A K+ számunkra az ideális helyet jelenti kon
ferenciánk, a failIG megszervezésére, mind 
tér, mind otthonosság szempontjából. A hely 
kellően felszerelt és hivatalos, anélkül, hogy 
tanteremszerű, szigorú hangulatot keltene.

MIÉRT

Nagy szerepe van a kolozsvári ifjúsági és civil 
szférában tevékenykedő fiatalok életben a K+ 
térnek, hiszen egyre több, nemcsak kolozs
vári fiatal számára biztosít kikapcsolódási és 
tanulási lehetőséget.

A Make My Community a Youth Capital Eras
mus+ képzésünk negyedik napjának adott 
otthont a tér 2017. január 17én, amelynek 
a következő témái voltak: a V4+ Nemzetközi 
Ifjúsági Konferencia, KIFOR projektek #Kolo
zsvár2015 ideje alatt és a #SHARE Föderáció 
minden napjai egy ifjúsági főváros évében.

Mikó Imre Szakkollégium

„The foundation of every state is the edu
cation of its youth.” Diogenes.
Úgy gondolom, hogy a K Plusz aktivitását 
és célját ez az idézet írja le a legteljeseb
ben, illetve ahogy én tapasztaltam, el is ér
tétek a célotokat, fejlesztitek a fiatalságot, 
és ezáltal hatalmas mértékben hozzájárul
tok a jövőnkhöz! 
 Domahidi Dávid elnök.
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KMEI

Benne van minden a nevében. Közösségi tér. 
Szükség volt/van rá. Vagy mondjuk, hogy 
éppen ideje volt, hogy legyen. Egy hely, 
amely nyitott és közösséget formál. Minden 
együtt, amire alapvetően szükség van. És 
akkor még valami plusz is. Nekünk, a KMEI
nek, és reméljük, hogy szakkollégistáink
nak is ezt jelenti a K+ tér. A Szakkollégiumi 
délutánok eseménysorozatunknak igen jó 
helyszínt, légkört, nyitottságot, rugalmassá
got ad. További jó teret és tartalmat kívá
nunk Nektek, s így magunknak.

KMDSZ Karrieriroda

A KMDSZ Karrieriroda sokat köszönhet a K+ 
közösségi térnek, hiszen a legtöbb rendez
vényünknek ez ad otthont. Több képzést, 
Photoshoptanfolyamot, nyelvtanfolyam 
tájékoztatót, gyűlést is szerveztünk már itt.

Artwise

Számunkra az első pillanattól kezdve nagyon 
pozitív volt mindaz, amit a K+ és a Kreatív Ko
lozsvár tevékenységéből láttunk, illetve amit 
ezektől kaptunk. Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy a K+ tér sok új kezdeményezésnek ad 
helyet, így a miénknek is, hisz a tér megfele
lően alkalmas különböző jellegű események 
befogadására.

GTK

A  K+ közösségi tér a Gazdasági Tanácsadó 
Klub számára az a helyszín, ahova nemze
tközi előadóinkat is bátran elhívjuk, hiszen 
megfelelően nagy a tér, emellett korszerű 
technikai felszereléssel rendelkezik, 
amely segíti a workshopok sikerességét. 
Olyan GTKs képzéseknek adott otthont 
a tér, mint a BCG – Boston Consulting 
Group workshopja, a Case Solvers esetta
nulmányoldó képzései, Berényi László 
vezetőképző tréningje. Nagy segítség 
számunkra, hogy a teret teljesen ingyen 
használhatjuk, szinte bármikor. Szívből 
köszönjük, hogy vagytok!

A Thinkonomy csapata

A K+ egy igazi közösségi tér, amely igen rövid 
idő alatt megtalálta helyét közösségünkben. 
Ezt a sokáig nélkülözött keretet a Kreatív 
Kolozsvárnak sikerül minden alkalommal 
minőségi tartalommal megtöltenie.

KIFOR

Számunkra a K+ tér a közösséget szimboli
zálja, hiszen a tér maga is sok ifjúsági és civil 
szervezet összefogásával valósulhatott meg. 
Erre a közösségi térre azóta is büszkén tekin
tünk, és nagy szeretettel használjuk.



MAGYAR 
IFJÚSÁGI KÖZPONT

A
K Plusz harmadik kiadása több 
kihívást is tartalmazott számunk
ra, hiszen a Magyar Ifjúsági 

Központ három párhuzamosan futó 
eseménysorozatnak vállalta a koor
dinációját, amelyeket partnereinkkel 
közösen tudtunk megvalósítani.

A Pedagógus fórum K Plusz kiadásá
nak tervezésekor az volt az elsődleges 
szempontunk, hogy olyan témákat, gya
korlott előadókat keressünk, akik több 
pedagógust, leendő tanárokat is meg 
tudnak mozgatni. Témák szempontjából 
így esett a választás az élmény és ka
landpedagógiára, a motivációra valamint 
a pályaválasztás és tehetséggondozás 
dilemmájára. Fontosnak tartottuk, hogy 
a nagy, tömeges előadások mellett az idei 
kiadásban egy képzést is szervezzünk, ahol 
kisebb csoportban, több idő alatt nyílik 
lehetőség elmerülni egy témában. A téma 
idén a digitális eszközhasználat volt.

A K Plusz 2.0 projekt alatt megszületett 
az a gondolat, hogy a tartalmas vállalko
zásfejlesztési képzések mellett szükség 
lenne egy olyan előadássorozatra, amely 
során a résztvevők helyi, fiatal vállalkozók
tól kapnának első körben információkat, 
főként arról, hogy hogyan is működik a 
romániai piac a való világban. Így került az 
előadássorozat tematikái közé a cégalapítá
si jogi gyorstalpaló, a vállalkozásvezetés 
menedzsmenttel kapcsolatos buktatói, a 
kezdő vállalkozások arculatának, kommu
nikációjának kérdésköre.  Előadóink olyan 
fiatal, helyi vállalkozók, szakemberek vol
tak, akik már néhány éve elindították saját 
vállalkozásukat, így saját tapasztalataikat, 

kudarcaikat és sikereiket is megoszthatták 
a hallgatósággal.

Az idei projektben is helyet kapott a Men
torprogram, amelynek célja, hogy elsőéves 
egyetemi hallgatókat közelebb vigyen a 
ifjúsági szervezeti élethez, a következő ge
nerációs vezetőket képezze ki. A program
sorozat egy táborból és több képzésből állt, 
ezután a résztvevőknek, akár erőpróba
ként,  egy nagyobb rendezvényt kellett 
közösen megszervezniük: az Önkéntes 
Gálát.

Összeségében úgy gondolom, hogy si
került három olyan eseménysorozatot 
megvalósítani, amely változatos résztvevői 
réteget tudott megmozgatni. A következő 
kiadásban fejlesztjük és folytatjuk ezeket a 
programokat. 

KISGYÖRGY RÉKA
a MIK projektkoordinátora

Elősegíti és fejleszti az erdélyi tehet
séggondozási programokat, ifjúság
szervezési munkát. Kolozsvár kul
turális, szellemi, ifjúsági és gazdasági 
programjainak összehangolása a célja, 
továbbá olyan projektek és mozgalmak 
felkarolása, amelyekre eddig nem volt 
kapacitás. A Központ a partnereiként 
működő civil és ifjúsági szervezetek 
szakmai fejlődését segíti, hálózatot 
épít, ezzel hatványozza tehetséggon
dozási tevékenységének hatását.

A K+ projekt keretében a Magyar 
Ifjúsági Központ és partnerei közel 25 
különálló rendezvényt valósítottak 
meg, amelyek közvetlen érintettjei-
nek száma eléri az 1300 fiatalt.
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KWORK ELŐADÁSSOROZAT 
ÉS KWORK IRODA

A
 KWork előadássorozat célja az volt, hogy induló vállalkozóknak és vállal
kozások iránt érdeklődő fiataloknak előadások formájában nyújtson 
hasznos információkat. Az előadások főként azt célozták meg, hogy olyan 

helyi szakembereket szólaltassanak meg jogi, menedzsementi, kommunikációs 
tematikákban, akik ismerik a romániai törvénykezést, helyi trendeket és a romá
niai piacról is tudnak példákat felmutatni.

A Kwork előadássorozat azért volt 
hasznos, mert túlment az elméleten 
és nagyon gyakorlatias szempontból 
igyekezett tudást átadni a résztve
vőknek. Az előadók, köztük jómagam 
is, fiatal pályakezdőként adhattuk át 
eddigi tudásunkat, és mesélhettünk 
tapasztalatainkról. A témák gyakorlati
assága nagy közönséget vonzott be, így 
teltházas előadásaim végén még több 
mint egy órán keresztül válaszoltam a 
különböző kérdésekre. Ez egyben azt 
is mutatja, hogy valójában van szükség 
ilyen típusú előadásokra, mert sokan 
ezeket keresik.

Kovács Bálint, jogász, előadó

Számomra a Kwork előadássorozat 
több újdonságot kínált: tanulhattam, 
mint kezdő vállalkozó, ismerkedhet
tem, és nem utolsósorban én is tudtam 
segíteni másoknak.  Jó volt látni, hogy 
mennyi érdeklődőt bevonzottak az 
előadások. Az én előadásomon is szép 
számmal részt vettek olyan érdek
lődők, akik még utólag is felvették ve

lem a kapcsolatot, hogy segítsek nekik 
különböző weblapfejlesztési ötletekkel. 
Szerintem egy vagány kezdeményezés, 
és egy jó kis délutáni program, amit 
havonta egyszer bárki, aki most kezdő 
vállalkozó, megengedhet magának.

Ferencz András, előadó

Elvégezted az egyetemet, munkát kere
sel vagy éppen találtál, de úgy érzed, 
hogy nincs kellő szakmai tapaszta latod 
hozzá, és szeretnél fejlődni. Elmélyül
tél egy témában, de a tutorialok és 
szakmai cikkek már túl kevesek a 
továbblépéshez. Mi a teendő? Kere
sel egy olyan képzést, előadást, ahol 
válasz  okat kaphatsz a kérdéseidre. A 
KWork előadásai pont azért hasznosak, 
mert olyan fiatal előadókat vonultat
nak fel, akiknek sikerült egy lépcsővel 
fennebb lépniük, és azokra a kérdések
re tudnak választ adni, amelyek a fej
lődésnek ezen a szintjén szükségesek.

 Polacsek Péter, előadó

A Kwork közösségi irodát kísérleti 
projektként hoztuk létre. A Kwork 
megvalósítására a Kplusz 2.0 projekt 
keretein belül kerül sor az Igen, tessék! 
Egyesület és a Magyar Ifjúsági Központ 
közreműködésével.

Jelen projekt megvalósulása arra a 
hiányra fogalmaz meg választ, hogy 
Kolozsváron nem létezik magyar 
nyelvű közösségi munkatér. Továbbá 
az Igen, tessék!, magyar szolgáltatókat 
és vállalkozókat megszólító partner
hálózatok egyelőre kihasználatlan 
felvevő piacának erejét szeretnénk 
hasznosítani, segítve ezzel a magyar 
szabadúszók és a magyar vállalkozók 
közötti szakmai együttműködést.
 
A közösségi (coworking) iroda azon 
túl, hogy egy munkára alkalmas te
ret teremt a kolozsvári magyar fiatal 
szabadúszóknak, szakmai közösséggé 
próbálja formálni a térben dolgozókat 
és képzések útján, a szakmai fejlődés 
lehetőségét kívánja megteremteni.

A közösségi iroda a 2017/2018as 
év folyamán a következő nyilvános 
előadásokat szervezett, KWork Q&A 
néven, amelyekre több, mint 250 ko
lozsvári magyar fiatal érdeklődő volt 
kíváncsi:
 
• Cégalapítási gyorstalpaló, meghí

vott előadó: Kovács Bálint, jogász és 
Szőcs Endre, vállalkozó

• Cégalapítási gyorstalpaló, meghí
vott előadó: Kovács Bálint, jogász

• Hogyan kerüljük el a leggyakoribb 
buktatókat?, meghívott előadó: dr. 
Rácz Béla Gergely, a BBTE oktatója

• Design&Social Media Manage
ment  kezdő vállalkozásoknak, 
meghívott előadók: Polacsek Péter, 
közösségi média menedzser és Ja
kab István, dizájner

• Weblapfejlesztési tanácsadás kezdő 
vállalkozóknak, meghívott előadó: 
Ferencz András, webfejlesztő

TALPAS BOTOND
az Igen tessék! Egyesület elnöke
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PEDAGÓGUS FÓRUM

A
K Plusz projekt keretein belül a 
Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum és a 
Magyar Ifjúsági Központ közösen 

szervezte meg a Pedagógus fórum új 
évadát. Az előadássorozat célja a pálya
kezdő és tapasztalt pedagógusok támo
gatása, kimozdítása a megszokott iskolai 
környezetből, interaktív előadások, 
beszélgetések által. A fórum lehetőséget 
ad a szakmabeliek közötti tapasztalat  
cserére és olyan problémák megvi
tatására, amelyre az iskolában nincs 
lehetőség. Az év során tematikus 
előadásokat szerveztünk, amelyet egy 
hétvégés képzéssel zártunk. A rendez
vényen tapasztalt pedagógusok, pedagó
gus szakos hallgatók, pályakezdő tanárok 
vettek részt. Igyekeztünk olyan témákat 
boncolgatni, amelyek sem az egyetem 
témakörében, sem a tanárok mindennapi 
repertoárjában nem szerepelnek.

5
ELŐADÁS

1
WORKSHOP

750+
REGISZTRÁLT
RÉSZTVEVŐ
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„Az előadás szervezői jó előre az előadás 
előtt felvették velem a kapcsolatot, így 
elegendő idő állt rendelkezésre számu
kra és számomra is, hogy a megfelelő 
csatornákon hirdessük. Rengeteg ember 
jött el az előadásra, a szervezés el
képesztően profi volt. A program alatt és 
után összebarátkoztam a szervezőkkel, 
akik nem csak szakmailag voltak profik 
de emberileg is fantasztikusak. Az évem 
legjobb előadása volt, köszönet érte.”

Joós Andrea, előadó

„A képzés során áttekintettük a digitális 
pedagógia fontosabb trendjeit, a digitális 
kompetencia modelleket, majd a részt
vevők a gyakorlatban ismerkedhettek 
meg a leggyakrabban használt prezen
tációs, tartalomkezelő és értékelőesz
közökkel. (...) A résztvevő pedagógusok és 
egyetemi hallgatók nyitottak és készek 
voltak arra, hogy tovább fejlesszék mód
szertani arzenáljukat a digitális peda
gógia legújabb eszközeivel. A képzés 
hangulata számomra is inspiráló volt, 
nagyon kellemes volt a közös munka 
és a szakmai eszmecsere a kollégákkal, 
bízom benne, hogy személyesen vagy a 
világhálón még lesz mód szakmai talál
kozásokra, együttműködésekre.”

Dr. Főző Attila, tréner  

„A képzés számomra nagyon hasznos 
volt, nagyon sok új információt kap
tam, az előadó nagyon jól felkészült és 
jó humorú. A szervezés nagyon jó volt, 
minden feltétel adott volt arra, hogy 
hasznosan és ugyanakkor kellemesen 
teljen a képzéshétvége. Egyetlen dolog  
amit sajnálok, az a rövid idő, mely ren
delkezésünkre állt, és amely nem tette 
lehetővé a begyakorlást is.”

Pálfy Hajnalka-Éva, résztvevő, 
közgazdaságtan-tanár

„El kell mondanom, nagyon hasznosnak 
vélem az ilyen előadássorozatokat, hi
szen sokat tanulhatunk belőle, sok érde
kes dologra felhívhatja az ember figyel
mét (jelen esetben például új módszerek 
létezéséről, az oktatásban felhasználható 
hasznos internetes programokról), no 
meg ha egy képzés is akad, akkor ga
rantáltan megmarad az ember fejében 
valami. Úgy vélem, ezen gondolatommal 
még sokan egyetértenek, nem hiába 
volt teltház minden előadás alkalmával. 
Természetesen ismételten hangsúlyo
zom, hogy ez annak köszönhető, hogy jó 
témájú előadások voltak.”

Tamás Levente Tihamér, résztvevő, 
tanítóképzős hallgató

„A Pedagógus Fórum az idei év egyik legsikeresebb programsorozata lett a KIFOR 
számára. Összesen 748 tanár, tanárszakos hallgató vett részt az előadásokon, amely 
számunkra egy megerősítés, hogy helye van ennek a rendezvénynek Kolozsváron. 
Mindenképp folytatni fogjuk az elkezdett munkát. Felemelő érzés volt ezt a projektet 
megszervezni és lebonyolítani. Minden alkalommal új motivációt adott a tanárok, 
résztvevők lelkesedése az előadások iránt. Örülünk, hogy ez a projekt nemcsak, hogy 
elérte a célját, hanem a fórumok a tanárok havi találkozópontjává is váltak.”

Csorba Zsuzsánna, Tasnádi Márta, 
szervezők

CSORBA ZSUZSANNA TASNÁDI MÁRTA
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Balázsi-Pál Ágnes, 
közgazdász, gazdasági in
formatikát tanult, egyetem 
után programozóként, majd 
projektmenedzserként dol
gozott, 7 évig a Transindex 
internetes portál portfólió 
igazgatója volt, majd 2015 
januárjától a PONT Csoport 
igazgatója. Olyan projek
teken dolgozott, mint az 
Erdélyi Magyar Adatbank, 
Pénzcsinálók.ro gazdasági 
portál, Think Outside the 
Box, Com’On Kolozsvár, 
Kreatív Kolozsvár.

Lőrincz István- Zoltán,
közgazdász hallgató. 
Középiskolás évei alatt is 
aktív közösségi szerepet 
vállalt. 2015 óta a Kolozs
vári Diákszövetség Vezető 
tanácsának tagja, 2016 óta a 
szervezet elnökévé válasz
tották.

Kisgyörgy Réka 
projektmenedzser, több 
éves civil szervezeti ta
pasztalattal rendelkezik. 
Többek között Erdélyi 
Tudományos Diákköri Kon
ferencia reál és humán
tudományi szekcióinak 
stratégiai koordinátora 
volt, valamint több tehet
séggondozási program 
kidolgozásában és megva
lósításában részt vett.  A 
Magyar Ifjúsági Központ 
munkatársaként a KPlusz 
egyik programkoordinátora.

Talpas Botond,
kommunikációs szakember, 
vállalkozó, ifjúsági szerveze
tek révén kapcsolódott be a 
kolozsvári közösségi életben. 
KMDSZ vezetőként a 2015
ös Európa Ifjúsági Főváros 
projektben, a Kolozsvári 
Magyar Napok szervezésé
ben, az erdélyi tehetséggon
dozás átszervezésében, és az 
újjászervezett magyar érdek
képviseleti háló kiépítésében 
vett részt. Az évek folyamán 
a diáktevékenysége mellett 
több közösségi projektben 
is részt vett, mint például 
a Magyar Ifjúsági Központ 
létrehozása és az Igen, 
tessék! Mozgalom 
működtetése.

Borzási Sarolta, 
középiskolás kora óta aktív 
ifjúsági vezető, érdekképvi
selettel, oktatáspolitikával, 
tehetséggondozással foglal
kozott többek között a MA
KOSZban, a középiskolások 
országos szövetségében, 
majd a KMDSZben is. 
2015ben pedig a Kolozsvár 
Európa Ifjúsági Fővárosá
nak koordinátora, egyben 
egyike volt a K Plusz projekt 
megvalósításáért lobbizó 
személyeknek.

Rés Konrád-Gergely, 
közgazdász hallgató. 2016 
eleje óta a kolozsvári 
Magyar Ifjúsági Központ 
elnöke. Ifjúsági és diák
projektekkel foglalkozik, 
érdekképviseleti, közösség
építő, és tehetséggondozási 
témákban.

Mostis Gergő, 
filozófiát és reklámgrafikát 
végzett, majd 2015ben 
elvégezte a színművé
szeti főiskolát. Közben 
vállalkozásokat indított, 
a nagyváradi Moszkva 
Kávézó egyik alapítója. 
20062011 között a Par
tiumi Keresztény Egyetem 
PR referense, majd a Par
tiumi Magyar Művelődési 
Céh igazgatója. 2013ban 
Kolozs várra költözött. A 
VI. Interferenciák Színházi 
Fesztivál programi
gazgatójának assziszten
se, ősztől pedig a PONT 
Csoport munkatársa.

Farkas András, 
stratégiai tanácsadó,  a 
PONT Csoport egyik 
alapítója. A Kolozsvár 2015 
Európa Ifjúsági Fővárosa 
program és pályázat ötleté
nek egyik kedezményező
je. Kormányzati, civil és 
vállalkozói környezetben 
egyaránt tevékenykedett. 
Európai szinten az Euró
pai Ifjúsági Fővárosok 
Hálózatának főtitkáraként 
tevékenykedik.

Geréd Imre 
ifjúsági politikus. Diák és 
ifjúsági szervezetek sorából  
került be a közéletbe. 2012
ben az ország legfiatalabb 
önkormányzati képvise
lőjének választották Kolozs
váron, majd 2015ben meg
választották az országos 
RMDSZ ifjúságért felelős 
ügyvezető alelnökének.

Balló Tamás,
nemzetközi kapcsolatokat 
végzett Kolozsváron. 5 éve 
dolgozik ifjúsági szerveze
tekben, 2017től a Kolozs 
Megyei Ifjúsági Fórum (KI
FOR) vezetője. Célkitűzése, 
hogy az erdélyi magyar fi
ataloknak, jövőképet állítva, 
itthon maradásra sarkalja 
őket.
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IMPRESSZUM
 
FELELŐS KIADÓ:
PONT Csoport
 
A kiadvány a K Plusz program keretében valósult meg. A K Plusz egy komplex 
tehetséggondozási keretprogram, amelynek legfontosabb célkitűzése a Kolozs
váron 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 Értekez
let és a Mathias Corvinus Collegium.

KÖZREMŰKÖDTEK:
BalázsiPál Ágnes, Csorba Zsuzsanna, Farkas András, Kisgyörgy Réka, Mostis 
Gergő, Rés Konrád Gergely, Sebők Tímea, Sipos Dóra, Szabó Annamária, Talpas 
Botond, Tasnádi Márta

GRAFIKAI TERVEZÉS ÉS TÖRDELÉS:
Porcsalmi Balázs, Szabó Zsolt

MÉDIAPARTNEREK:
Igen, tessék! havilap, 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: Almássy Csongor, Șerar Szabolcs, Szabó Tamás
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