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RMKT-hírek

15 éves az RMKT kolozsvári székháza és a Közgazdász Fórum
Társaságunk 1998. január 24-én avatta saját tulajdonú, Kövespad

utcai székházát, és akkor jelent meg a „Fórum” nulladik száma is. A ja-
nuár 25-ére szervezett ünnepség gazdag programját Szõcs Endre, a tár-
saság ügyvezetõ igazgatója vezette fel, majd Szécsi Kálmán elnök
köszöntötte a hazai és magyarországi jeles vendégeket, és jelezte, hogy a
15 évvel ezelõtti esemény nagy erõfeszítést jelentett, azonban mérföld-
kõ volt a társaság mûködésében, ugyanakkor szaklapunk kezdetét is je-
lentette. Az ünnepségen jelenlévõket Magdó János, Magyarország
kolozsvári fõkonzulja köszöntötte. Petru Petra, a BBTE Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Karának dékán-helyettese (a Közgazdász Fórum
társkiadója) köszöntötte az ünneplõ közönséget. Szerinte a Közgazdász
Fórum elérte kitûzött céljait: tájékoztatni a világgazdasági problémákról,
publikálási lehetõséget adni magyar nyelven hazai és külföldi oktatók-
nak. Somai József, a folyóirat alapító fõszerkesztõje, aki 1998 és 2009
között mûködtette a lapot, jelezte, hogy pontosan a székház avatásakor,
1998. január 24-én jelent meg a nulladik szám, amely akkor egyszerû
hírlapként indult, de 2000-ben már lehetõséget adott szakmai cikkek
megjelentetésére. A Fórummá alakult lapot 2006-ban az Oktatási Mi-
nisztérium akkreditálta. Nagy Bálint (aki 2009 és 2012 között volt fõ-
szerkesztõ) szerint a lap 15 év alatt egy sor változáson ment keresztül,
nemcsak formailag, hanem tartalmát, célközönségét, stílusát tekintve is
tudományos igényû publikációknak biztosítva helyet. Kerekes Kinga, a
lap jelenlegi fõszerkesztõje múlt év júliusában vette át a Közgazdász Fó-
rum szerkesztését. Elmondta, hogy egy jól bejáratott lapot kapott, ezért
az a célja, hogy a folytonosságot biztosítsa az eddig 108 számot megért
lap tevékenységében. A továbbiakban az ünnepségen visszaemlékeztek
a 15 éves múltra azok az RMKT-tagok, akik a székház megvételénél és
rendbetételénél segédkeztek: Colþea Tibor, Valkai Ferenc és Somai Jó-
zsef. Ezután Somai József és Kónya Hamar Sándor méltatta Nagy Zol-
tán, Ürmös József, Vita Sándor és Demeter Béla munkásságát haláluk
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65., 60., 20., illetve 60. évfordulója alkalmából. Az ünnepség záróak-
kordjaként Kerekes Kinga bejelentette, hogy 2012-ben a szerkesztõbi-
zottság szavazatai alapján Reguly Ágoston kutató kapta a fiatal
szerzõnek járó 1000 lejes díjat és oklevelet, aki a viselkedési mintákat
kutatta a nyugdíjrendszerben. (Somai József)

Pénzügyi kézikönyvet adott ki az RMKT
Az RMKT decemberben megjelentette 14. kiadványát, amely egy el-

sõsorban fiataloknak szóló aktuális és gyakorlati tudást tartalmazó kézi-
könyv a mindennapi pénzügyek hasznosabb kezeléséhez. A Pénzügyi
kézikönyv. Útmutató mindennapi pénzügyeidhez szerzõje Bitai László
pénzügyi szakértõ, aki a Magyar Mágnás alapítója, az RMKT Mikó Imre
Befektetési Klubjának vezetõje. A kézikönyv azzal a céllal íródott, hogy
a szélesebb publikum fele eljuttassa azokat a pénzügyi alapismereteket,
amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapokban, így újabb kéziköny-
vünk célcsoportja a fiatalok, akik nem feltétlenül rendelkeznek gazdasá-
gi ismeretekkel. Ugyanakkor mindenkinek ajánlani szeretnénk a
kiadványt, akik átgondolni kívánják a mindennapi életükhöz kapcsoló-
dó pénzügyi kérdéseket. (Szõcs Endre)

Elnökségi ülés Hargitafürdõn
Február 16-án került sor az RMKT kibõvített elnökségi ülésére. El-

dõlt, hogy az idei Vándorgyûlés Nagyváradon lesz október 18–20 között,
alakulóban van a szekciók és az elõadók névsora is. Az idei tematika
Szécsi Kálmán elnök úr javaslatára a szövetkezetek és társulások köré
épülne. Ciotlauº Pál felvetése nyomán körvonalazódik a Szakmai Kon-
zultatív Tanács, melynek célja egy olyan szakemberekbõl álló testület
létrehozása, amely véleményt formál az aktuális szakmai témákban, és
válaszol az újságírói kérdésekre. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy
idõszakosan megjelenõ cikkekkel folyamatosan jelen legyünk a médiá-
ban, hogy javítsuk a szervezet ismertségét és egyben elismertségét. A
következõ témákban alakulnak szakosztályok: adóügy, monetáris politi-
ka, foglalkoztatási politika, pályázás és pályáztatás. Szó esett még az
RMKT által kiadott és kiadandó könyvekrõl. A legutóbb megjelent, sze-
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mélyes pénzügyekrõl szóló könyvnek már megvolt az elsõ bemutatója,
de azt minden helyi szervezethez el kell juttatni és minél szélesebb kör-
ben meg kell ismertetni. Mivel minden javaslatot nem lehet finanszíroz-
ni, késõbb dõl majd el, hogy egyebek mellett Kornai János könyve, egy
bankismereti kézikönyv és egy erdélyi közgazdászokat felvonultató al-
bum közül melyik kerül kiadásra. Végezetül szóba került az is, hogy
fontos fenntartani és kibõvíteni azt a mozgalmat, mellyel fiatal közgaz-
dászok tanulmányait segítheti a szervezet. (Kóródi László)

RMKT delegáció az RMÜE Konferencián
A Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) meghívására az ügy-

vezetés részt vett az RMÜE idei elsõ szakmai konferenciáján. Az RMÜE
és az RMKT céljai és célcsoportja igen közel állnak egymáshoz, ezért a
jövõben szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani a két szervezet te-
vékenysége és tagsága között. A konferencián a befektetési lehetõségek
felkutatása, a makrogazdasági helyzet áttekintése és a mezõgazdasági
szaktanácsadás mellett sikeres erdélyi üzletasszonyok, illetve pályájuk
kezdetén álló egyetemisták is bemutatkoztak. A rendezvény keretében
az RMÜE Innovációs díját elnyerõ Bányász Dorottya is bemutatkozott a
nõi vállalkozói kerekasztal-beszélgetésen. (Szõcs Endre)

Az RMKT területi szervezeteinek tevékenysége

Bihar Megye
Közgazdász Délutánra került sor Nagyváradon, a Partiumi Keresz-

tény Egyetem székházában 2012. december 14-én. A résztvevõket Pajzos
Csaba, a PKE Közgazdaságtudományi Karának dékánja, az RMKT Bihar
megyei fiókszervezetének elnöke, a szervezet országos alelnöke köszön-
tötte. Bemutatta a szervezetet, külön hangsúlyt fektetve arra a misszió-
ra, hogy a közgazdaság iránt érdeklõdõ fiatalok, egyetemi hallgatók
számára milyen szakmai programokat szervez az RMKT, és beszámolt a
rövidtávú szervezetfejlesztési célokról is. Meghívott elõadóként elõször
Dr. Svéhlik Csaba, Európa-díjas mérnök-közgazdász, a bécsi székhelyû
KHEOPS Automobil-Kutató Intézet elnöke tartott érdekes elõadást,
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melyben ötvözte a mûszaki tudományok és a közgazdaságtan kutatási
eredményeit az autópiac területén. Ezután Fülöp Lajos, a Scaramanga
Kft ügyvezetõje, a Debreceni Egyetem volt gazdasági fõigazgatója tartott
értekezést a sikeresség fogalmáról. Az esemény zárórendezvénye a
nagyváradi Góbé Csárdában megtartott borvacsora volt, ahol lehetõség
adódott kötetlen formában eszmét cserélni a fenti elõadások kapcsán.
Igen termékeny, szakmailag színvonalas beszélgetések alakultak ki, és a
jövõre nézve jelentõs potenciált jelentõ kapcsolatok szövõdtek a részt-
vevõk között. (Kinter Tünde)

Bukarest
Januárban találkozót hívtak össze az országos elnökség tagjai Buka-

restben. Az esemény célja a bukaresti RMKT megerõsítése és
formalizálása volt. Gyerkó László bukaresti szervezetért felelõs országos
alelnök segítségével, a Balassi Magyar Kulturális Intézet elõadótermé-
ben szerveztük meg a találkozót. Az eseményen részt vett Ciotlauº Pál
országos alelnök is, aki az esemény kezdetén bemutatta az RMKT mûkö-
dését és hálózatát. Elsõ lépésként azt a célt tûztük ki magunk elé, hogy
egy interaktív adatbázis felépítésével indítsuk el a folyamatot, amelyet
az országos elnökség koordinál mindaddig, míg sikerül egy bukaresti
RMKT operatív szervezetet kialakítani.

Februárban a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben Gyerkó
László, az RMKT bukaresti szervezetéért megbízott alelnöke és Szõcs
Endre, az RMKT ügyvezetõ igazgatója találkozott a Bukaresti Magyar Di-
ákszövetség fiatal közgazdászaival. A találkozó keretén belül egyeztet-
tek egy esetleges nagyobb találkozó megszervezésérõl, és összeállítottak
egy közel száz, Bukarestben élõ és dolgozó közgazdász nevét tartalmazó
listát. (Szõcs Endre)

Csíkszereda
A csikorgó hidegben sem állt meg a tevékenység a csíki RMKT háza

táján. A novemberi hónapban folytatódtak azok a lépések (adminisztra-
tív tevékenységek), amelyek a szervezet megerõsítését hivatottak segíte-
ni. Nem maradt el a Befektetõi Klub sem; összevont találkozóra került
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sor, ugyanis egyúttal a decemberi klubot is megtartottuk, a fontosabb
pénzpiaci eseményeken kívül még jövõ évre tervezett nagyobb esemé-
nyek tervét is átbeszéltük. Újraindítottuk a BizCinemát, ahol a többek
között Heidi Ewing és Alex Gibney rendezte Freakonomics címû doku-
mentumfilmet néztük meg, melyet rövid vita követett. A film Steven Le-
vitt és Stephen Dubner azonos címû könyve alapján készült (magyar
fordítás: Lökonómia).

A november 16-án megalakult RIF érdekes programokat, klubokat
hozott létre, például a Rifmadár Klubot, amelynek a lényege, hogy a RIF
és az érdekelt RMKT tagok minden hónapban egyszer összeülnek az
Ólommadár Kávézóban, és közösen reflektálnak a hónap legfontosabb
gazdasági cikkeire, eseményeire egy moderált beszélgetés során – egy
pohárnyi eleganciával társítva. A 2013. évi eseménynaptárba olyan,
rendszeresen megszervezésre kerülõ tevékenységek kerültek be, mint a
román és angol nyelvû gazdasági társalgás, prezentációs technikák gya-
korlása, gazdasági játékok stb. Az elsõ Rifmadár Klub keretén belül, a
karácsonyi idõszakra készülõdve az élelmiszerpiacról folyt a beszélge-
tés. A beszélgetés alapját (a BizCinemával összevonva) a Robert Kenner
rendezte Food, Inc. címû dokumentumfilm képezte.

December 13-án Kedves Imre közgazdász, a Hargita megyei pénzü-
gyi igazgatóság vezetõje tartott elõadást „Áfa-kötelezettség a számlakifi-
zetéskor” címmel. Az elõadás a 2013 januárjában életbe lépõ új
törvénymódosítások hatását vizsgálta, számos gyakorlati példával, eset-
tanulmánnyal. Utána éves beszámoló következett, és a 2013-ra várható
szakmai programok, lehetõségek is bemutatásra kerültek. Az est hátralé-
võ részében borkóstolóra került sor: Szõcs Barna az egri Dula pincészet
díjnyertes borait mutatta be a résztvevõknek. (Szõcs Barna)

Kolozsvár
Befektetési Klub
A Befektetési Klub novemberi, januári és februári találkozóin Ben-

jamin Graham Az intelligens befektetõ címû könyvét boncolgattuk. A no-
vemberi találkozás második felében új klubtagot avattunk, Karsai
Zoltánt, aki a romániai kötvények helyzetét tárta elénk. A klub rendel-
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kezik egy saját portfolióval, ennek célja, hogy a befektetést gyakoroljuk
és tapasztalatot szerezzünk, amit minden klubtag hasznosítani tud a sa-
ját befektetései során. (Bitai László)

Hogyan válj emlékezetessé – elõadás-technikai tréning
A fenti beszédes cím mondhatni a mottója Fülöp Andrea elõadásá-

nak, melyet február 22-én tartott az RMKT elõadássorozata keretében. A
sepsiszentgyörgyi születésû Fülöp Andrea immár öt éve marketing-ta-
nácsadóként dolgozik, jelenleg az EMBS Group külsõ senior tanácsadó-
ja, illetve a krakkói székhelyû Accent Businnes Training trénere.
Elmondta, hogy a jól elõkészített prezentáció rengeteg idõt spórolhat
meg az elõadó számára, illetve a megértést is megkönnyíti. Napjainkban
a szakemberek nem gyõzik hangsúlyozni a kommunikáció fontosságát,
jól elõadni pedig egyet jelent azzal, hogy jól kommunikálok. Fülöp And-
rea érdekes elõadónak bizonyult, azt hiszem, az általa elmondottaknál a
saját elõadói stílusa tett még mélyebb benyomást. (Szalma György)

Könyvelõi Klub
A novemberi találkozón örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak na-

gyobb létszámban voltunk, mint általában, hanem több új tagot is kö-
szönthettünk. A megbeszélés alatt az ÁFA-módosításra
összpontosítottunk, és két különbözõ útmutató segítségével beszéltük át
a különbözõ felmerülõ helyzeteket, lehetõségeket. Ezek áttekintésének
megkönnyítése érdekében Fekete Szilveszter egy táblázatot állított ösz-
sze, amelyet a tagok a bemutatott anyagokkal együtt a találkozó után
megkaptak. Mivel a téma továbbra is sok kérdést vetett fel, és megjelent
a pénzügy által összeállított hivatalos anyag is, december 6-án ezzel zár-
tuk a 2012-es találkozók sorát. Január második hetében újra találkoz-
tunk. Ezúttal az információk megosztása és elemzése helyett gyakorlati
oldaláról próbáltuk ki, hogy milyen sikerrel fejlesztették ki a könyvelési
programok új funkcióit, mennyire sikerült pontosan és könnyen alkal-
mazni az új elõírásokat. Két program, a Mentor és a Saga volt a vizsgálati
alany, és természetesen közben átbeszéltük azt is, hogy melyek azok a
helyzetek (például olyan számla bevezetése, amely büntetõkamat költ-
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séget is tartalmaz), melyeket fokozott figyelemmel kell követni. A febru-
ári találkozó alkalmával a fõ szerepet a mikrovállalkozások kapták. Feke-
te Pali-Pista Szilveszternek köszönhetõen táblázat formájában
hasonlíthattuk össze a régi és új elõírásokat. Ugyanakkor néhány mon-
dat erejéig áttekintésre kerültek az egyéb módosítások is, adók, járulé-
kok és az örök ÁFA. Az adóról beszélgetve elõkerültek a le nem vonható
költségek is, amelyek közül talán a korrupcióval kapcsolatos költségeket
emelném ki, hiszen nem sikerült megfejteni, mely költségek tartoznak
ebbe a kategóriába. Egy új gazdasági kifejezés, a mûtranzakció (tranzac-
þii artificiale) is bekerült a szótárunkba az újabb változásokkal, mely a
nem gazdasági tartalommal bíró ügyletekre vonatkozik. Az ebbe a kate-
góriába tartozó költségek kiszúrása, sõt a költségek ebbe a kategóriába
való átminõsítése az ellenõrök kezében van. (Szilveszter Zsuzsa)

Könyvtár
Januárban a Közép-európai Brókerképzõ Alapítvány jóvoltából si-

került bõvítenünk az RMKT könyvtárállományát. A pályázatunk sikeres
elbírálása következtében a tavasz folyamán a könyvtárunk gazdagodni
fog, nagyrészt a HVG könyvkiadó által megjelentetett, többségében mo-
dern bestseller könyvekkel. (Lakatos Réka)

Közgazdász Borklub
A november 29-i kolozsvári közgazdász borklub keretén belül a

szakmai elõadást Dezsõ Péter, a Goodwill Energy ügyvezetõ igazgatója
tartotta, aki a napelemes befektetésekrõl beszélt. A rendezvény második
felében a Villa Vinea (Mikefalva, Maros megye) pincészet borait Marcel
Fãrcaº, a pincészet vezetõje méltatta. Az év utolsó kolozsvári Közgaz-
dász Borklub rendezvénye december 13-án került megszervezésre. Meg-
hívottunk Prof. Dr. Svéhlik Csaba volt, Európa-díjas autókonstruktor, a
bécsi KHEOPS Automobil-Kutató Intézet ügyvezetõ igazgatója, aki „Ki-
hívások, dilemmák és trendek a globális autóiparban, avagy így fogunk
közlekedni 2030-ban” címmel egy igen érdekes elõadást tartott a hallga-
tóságnak. A februári Közgazdász Borklub Kolozsváron az IT szektor je-
gyében zajlott. Szélyes Levente, a Codespring cég tulajdonosa „IT
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trendek: cloud, SaaS, IT outsourcing. Mikor mit használjunk?” címmel
egy igen érdekes elõadást tartott a szép számban megjelent résztvevõk-
nek. Megtudtuk, hogy miért nevezik felhõnek a felhõt, mik az elõnyei és
a hátrányai a különbözõ tárolási formáknak és online szolgáltatásoknak.
Az elõadást követõ beszélgetés alatt a kolozsvári IT klaszter helyzetére
is rálátást kaptunk. A szakmai elõadást követõen Kormos Zoltán bemu-
tatta a Wine Princess borászat borait. (Ciotlauº Pál)

Marketing-Menedzsment Klub
Január derekán a RIF közremûködésével a Marketing-Menedzsment

Klub meghívottja, Soares-Szász Lóránd tartott elõadást. A nagy létszá-
mú közönség figyelemmel kísérte végig a közismert business coach, tra-
iner és vállalkozó elõadását. A találkozáson a stabil, mondhatni
„önmûködõ” cégrõl esett szó. Lépésekre bontva tanulhattunk meg olyan
trükköket, melyeket alkalmazva mi is sikeres üzletemberekké válha-
tunk. A klub februári meghívottja Bitai László volt, aki a munkahelyi vi-
selkedésrõl tartott elõadást. Olyan aranyszabályokra hívta fel a
figyelmet, mely szerint beilleszkedhetünk irodai környezetünkbe, vala-
mint feljebb juthatunk a ranglétrán. Kiemelte a pontosság, az öltözkö-
dés, a figyelmes munkavégzés fontosságát, hiszen ezen alappillérek
segítségével válhatunk szakmailag elismertekké. Ugyanakkor ötleteket
kaptunk a mindennapokban felmerülõ esetleges kényelmetlen témák el-
kerüléséhez. (Márkos Apollónia)

Kovászna megye
Az RMKT Kovászna megyei fiókszervezete az ASIMCOV, valamint a

Kereskedelmi és Iparkamara Kovászna Megyei Kirendeltségének társ-
szervezésével 2012. október 9-én elõadást szervezett „Pénzügyi válság
és a gazdasági kormányzás szükségessége” címmel. Az elõadást Dr.
Nagy Ágnes, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gaz-
dálkodástudományi Karának docense, a Román Nemzeti Bank Igazgató
Tanácsának tagja tartotta a sepsiszentgyörgyi Inkubátorházban. A ren-
dezvényen mintegy 50 személy vett részt, többek között RMKT tagok,
helyi vállalkozók, egyetemisták, JBC (Junior Business Club) tagok, illet-
ve a banki szektorban dolgozó közgazdászok. (Bartis Szende)
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Marosvásárhely
A marosvásárhelyi RMKT tagjai december 12-én találkoztak egy

szakmai elõadásra és az évet záró borkóstolóra. Az eseménynek a ma-
rosvásárhelyi múzeum kávézója adott helyet. A szakmai elõadást a szer-
vezet tagja, Farkas Levente, a marketingiskola.ro alapítója tartotta, ezt
követte a borkóstoló, amelyen Kelemen Orsolya, a marosvásárhelyi
Borklub alapítója hét fajta romániai vörösbort mutatott be különbözõ
hazai borászatoktól.

Január 16-án Lorenzovici László, a DRG Expert alapítója és a Hospi-
tal Consulting igazgatója, orvos, közgazdász és RMKT-tag tartott elõa-
dást a vásárhelyi munkaerõpiaccal kapcsolatos tapasztalatairól. A
találkozó következõ meghívottja Csiszér Albert, a RIF elnöke volt, aki
bemutatta a szervezetet és az arra vonatkozó igényt, hogy kiépüljön az
RMKT ifjúsági szervezete Marosvásárhelyen is. Ebben kérte az RMKT
segítségét, amelyet a jelenlevõk egyértelmûen pozitívan fogadtak.

Februárban került sor Bitai László Pénzügyi kézikönyv címû köny-
vének a bemutatására. A rendezvényen a szerzõ mellett Szécsi Kálmán,
az RMKT elnöke és Szõcs Endre, az RMKT ügyvezetõ igazgatója is részt
vett. (Fülöp Tímea)

Szatmárnémeti
Cégvezetõkkel, vállalkozókkal és egyetemistákkal telt meg novem-

ber 17-én a Szatmár Megyei Múzeum második emeleti nagyterme, ahol
az RMKT szatmárnémeti szervezete tartott közgazdász-délutánt. Pajzos
Csaba, az országos RMKT alelnöke beszélt a szervezet munkájáról, cél-
kitûzéseirõl, majd az elõadók következtek. Elsõként Schupler Helmuth,
a miskolci egyetem adjunktusa tartott magával ragadó elõadást „Innová-
ció a gyakorlatban” címmel, majd újra Pajzos Csaba vette át a szót. A
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem dékánja motivációról és ösz-
tönzés-menedzsmentrõl tartott elõadást, hangsúlyt helyezve a válságból
való kilábalás idõszakára. Az elõadások sora az „Economical Consolida-
tion at Crisis and the Wrong Decisions” címû angol nyelvû prezentáció-
val ért véget. Dr. Ec. Aydin Demir közvetlen hangvételû elõadásában
hasznos tudnivalókkal látta el a hallgatóságot. A közgazdász-délután
egy rendkívül jó hangulatú bállal ért véget, amelynek a szatmárhegyi
kultúrotthon adott helyet. (Kun Hanna)
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Székelyudvarhely
A sikeres októberi Vándorgyûlés után novemberben egy csapatépítõ

délutánt szerveztünk Parajdon feladatok, kreatív játékok, közös sütöge-
tés, borkóstolás közepette, melyen 32 közgazdász vett részt. December-
ben Csomós László római katolikus segédlelkész és Dr. Geréb László
közgazdász „Biblia és menedzsment” címû elõadásán vett részt 65 sze-
mély, RMKT tagok, vállalkozók, meghívottak.

Februárban „Honnan jöttünk és hová tartunk?” címmel tartott na-
gyon hasznos és érdekes elõadást Ambrus Gábor európai makroelemzõ.
Az elõadáson, amit a MÜTF oktatási központtal együtt szerveztünk, 52
személy vett részt, akik közül 29 RMKT-tag. Az elõadás után interaktív
beszélgetésen vettünk részt. (Tankó László)

RIF
RIF alapítás Csíkszeredában és egyeztetések Székelyudvarhelyen
November 16-án Csíkszeredában létrejött a helyi RIF szervezet. Az

alakuláson jelen voltak: Portik Tímea, Nagy Lajos, Küsmödi Mercédesz-
Andrea, Kercsó Kács-Katalin, Both Éva, Bede Réka, Csala Beáta és Csi-
szér Albert. Elõzetes egyeztetés alapján ideiglenesen megneveztük a
megalakuló csíkszeredai RIF tagszervezet elnökét, Portik Tímeát, akit
felkértünk, hogy alakítsa ki a vezetõi csapatot. Az újonnan alakult tag-
szervezet tagjai nagyon lelkesek és nagy potenciált látnak a RIF-ben, tele
vannak programötletekkel, és rövidesen várható egy bõvített találkozás
és gyûlés a potenciális RIF-tagokkal.

Tankó László székelyudvarhelyi RMKT elnök szerint ott is lenné-
nek fiatalok, csak össze kell szedni a társaságot. Lehetséges RIF tagság a
MÜTF diáksága mellett a nemrégiben Kolozsváron végzett közgazdá-
szok. (Csiszér Albert)

Youth Creativity: InsideOut
November 23–30 között a RIF az Európai Bizottság „Fiatalok Lendü-

letben” (Youth in Action) programjának keretén belül képzést tartott
Tordaszentlászlón. A képzés a Youth Creativity: InsideOut címet kapta,
és a „Fiatalok Lendületben” program rendszerét próbálta megismertetni,
átláthatóbbá tenni, különös hangsúlyt fektetve a projektmenedzsment-
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re. A képzés koordinátora Nagy Henrietta volt, a trénerek pedig Kiss
Endre Szegedrõl és Grüman Éva-Orsolya Sepsiszentgyörgyrõl. Hét or-
szágból összesen huszonegy személy vett részt különbözõ nonprofit
egyesületektõl: Portugáliából és Örményországból egy, Olaszországból
kettõ, Bulgáriából és Azerbajdzsánból három, Moldova Köztársaságból
öt, Romániából pedig hat személy érkezett. Az Európai Bizottság által
támogatott rendezvény az Oktatási és Szakmai Képzések Közösségi
Programjainak Országos Ügynökségén (ANPCDEFP) keresztül valósul-
hatott meg. (Nagy Zsuzsanna)

Hajókázós farsang
Élménydús estében lehetett része annak, aki a farsangi idõszak kö-

zepette nem sajnálta a fáradtságot, és jelmezt öltött. A RIF-RMKT-KGK
Farsangi Bulijában a RIF hajó személyzete vitte kalandos túrára a hajó-
kázni vágyókat. A fedélzet nyüzsgött a sok csíkos ruhás matróztól, és
még egy kalóz is felkerült a hajóra, aki kivételesen nagyon kedvesnek bi-
zonyult, és senkit sem akart kifosztani vagyonából. (Lakatos Réka)

Helyi szerepvállalás és civil integráció
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) a Beth-

len Gábor Alap támogatásával szervezi meg a „Helyi szerepvállalás és
civil integráció” címû projektet. A projekt harmadik találkozójára Ko-
lozsváron került sor 2013. február 6-án. A találkozó célja olyan közös
projektötletek megfogalmazása volt, amely 2014–2015-ben a helyi civil
szervezetek együttes erejével valósulhatnának meg. Ezeket a projektöt-
leteket a Kolozsvár Ifjúsági Fõváros 2015 fényében fogalmazták meg,
szorgalmazzák a fiatalok megszólítását, és elõtérbe helyezik az ifjúság
igényeit. A találkozón részt vett az RMKT ifjúsági frakciójának két kép-
viselõje is: Nagy Henrietta és Nagy Zsuzsanna. (Nagy Henrietta)
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