77
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RIF-sátor a Félszigeten
A fiatal RIF-tagok (RIF: Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója) a MarkeTeam Szakkollégiummal közösen közgazdász sátrat emeltek az augusztus 23–26 között zajló Félsziget civil parkjában,
Marosvásárhelyen. Színes programmal álltak az arra járók rendelkezésére, állandó tevékenységük a minden délelõtt mûködtetett Közgáz Café,
amivel hozzájárultak a fesztiválozók ébredéséhez. A közönség két elõadást hallgathatott meg a fesztivál ideje alatt: Plésa Róbert a gerilla marketingrõl, Erõs Lóránt az online vírus hatás Szent Gráljáról beszélt. Az
interaktív tevékenységek (termék- és márkafelismerés, cashflow játék, foto tour, illetve kreatív játék a 2020-as Félsziget fesztivál megálmodásáról)
közül kiemelkedõ sikernek örvendett a termékfelismerés, melynek tanulsága, hogy nincs is olyan nagy különbség a különbözõ márkák között, a
design és a marketing az, ami azzá teszi a terméket, ami.
Tudásalapú gazdaság Kolozsváron?
Augusztus 15-e délutánján, a Sapientia Egyetem elõadótermében
Kelemen Zoltán a Transilvania Banktól, Gáti Csilla a Tehnomattól, Szélyes Levente a Codespringtõl és László Judit az FRS Globaltól osztotta
meg gondolatait a tudásalapú gazdaságról és ennek kolozsvári vonatkozásairól. Az RMKT meghívottjainak általános vélekedése a kérdés kapcsán az volt, hogy Kolozsvárott ugyan magasabb a tudásalapú gazdaság
részaránya Botoºani-hoz vagy Vasluihoz képest, de a bukaresti vagy a
budapesti adatokkal összehasonlítva van hova fejlõdni. A kerekasztal
beszélgetés a hallgatóság soraiból érkezett kérdésekre adott válaszokkal,
valamint a Horváth Anna kolozsvári alpolgármester felvetésére – miként javíthatja a polgármesteri hivatal a gazdasági környezetet – adott
visszajelzésekkel záródott.
Cashflow játékest a Kolozsvári Magyar Napokon
A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója Cashflow játékestet rendezett az
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RMKT székházában. A játékot Bitai László közgazdász, Cashflow játékvezetõ, valamint Szilveszter Norbert RIF elnök vezették le. A programot
nagy érdeklõdés övezte, több mint 25 résztvevõ volt jelen. A játék célja,
hogy a játékosok elsajátítsák a gazdagok gondolkodásmódját, ezáltal váljanak anyagilag függetlenné. A maratoni, majdnem 3 órás játékban többen is sikeresen elérték ezt a célt.
XXI. RMKT Vándorgyûlés
Az RMKT az idei vándorgyûlés témájának a következõt választotta:
„A kelet-közép-európai térség kompetitív elõnyei a globalizált piacon”.
A rendezvény hagyományosan plenáris elõadásokkal kezdõdik, utána
öt tematikus szekción lehet résztvenni: (1) IT és üzleti intelligencia, (2)
mezõgazdaság, (3) energetika és környezetgazdálkodás, (4) kis- és középvállalkozások, illetve (5) pénzügyi szekció. A mûhelymunkák célja,
hogy neves elõadók és szakemberek segítségével a résztvevõk körüljárják a térség azon gazdasági, kulturális, üzleti és társadalmi kompetitív
elõnyeit, amelyek versenyképessé tehetik régiónkat a globális verseny
során. A vándorgyûlést ez évben Csíkszeredában tartjuk, és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, illetve a Hunguest Hotel Fenyõ ad
otthont a rendezvénynek. További részletes információ az elõadókról,
programról és a részvételi-jelentkezési feltételekrõl a rendezvény hivatalos honlapján, a www.vandorgyules.rmkt.ro címen található.
III. Báthory–Brassai Konferencia 2012, Budapest
A budapesti Óbudai Egyetemen ez év július 5–6-án tartott Báthory–
Brassai konferencián, melynek az RMKT meghívott társszervezõje volt,
a Romániai Magyar Közgazdász Társaságot Pajzos Csaba és Somai József
elnökségi tagok képviselték. A megnyitó plenáris ülésen Somai József
tiszteletbeli elnök a Társaság nevében üdvözölte a konferencia résztvevõit, és vetítettképes bemutatót tartott az RMKT 22 éves történetérõl és
tevékenységérõl. A gazdasági szekció délelõtti munkálatait Somai József vezette, és ez alatt került sor az RMKT részérõl vállalt két elõadásra:
Pajzos Csaba Az erdélyi magyar gazdasági felsõoktatás és kutatás helyzete – múlt, jelen és jövõ, és Somai József Bankismeret és pénzügy Brassai
Sámuel hagyatékában címekkel.
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II. Kárpát-medencei Ifjú Közgazdász Találkozó
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) a
vele partnerségben lévõ Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Bizottsággal (MKT IB) 2012. július 13–15. között Nagyváradon közösen szervezte
meg a II. Kárpát-medencei Ifjú Közgazdász Találkozót (KÁMFOR). A
rendezvényen az egész kárpát-medencei övezetbõl érkeztek résztvevõk,
Szerbiából, Szlovákiából, Magyarországról és Romániából. A háromnapos rendezvény péntek délután kezdõdött a Continental Fórum Hotel
konferenciatermében. A megnyitót a fõszervezõ RIF elnökének, Szilveszter Norbertnek a beszéde indította, aki közölte, hogy a rendezvény
célkitûzése egy olyan szellemi közeg biztosítása a fiatal közgazdászoknak, egyetemistáknak és minden, közgazdaság és üzleti élet iránt érdeklõdõnek, ahol lehetõségük nyílik új kapcsolatok kialakítására, hasznos
információk gyûjtésére és természetesen szórakozásra és kikapcsolódásra. A színvonalas szervezésnek és a meghívott lelkes elõadóknak köszönhetõen mind a 150 kárpát-medencei résztvevõ számára szakmailag
hasznos hétvégét jelentett a második alkalommal megrendezett Ifjú
Közgazdászok Találkozója. Amellett, hogy a rendezvényen több társadalmi és gazdasági probléma is megtárgyalásra került, sikerült több új
szakemberrel megismerkedni és kapcsolatot kiépíteni. Nem utolsósorban ez a határokat átívelõ kezdeményezés nagy lépést jelent a jelenlegi
gazdasági helyzet átvészelésében és a magyarság összefogásában is.
Megalakulóban a Marosvásárhelyi RMKT tagszervezet
Július 20-án találkozott tíz marosvásárhelyi gazdasági szakember
annak érdekében, hogy újraélesszék a helyi közgazdász szervezetet,
köztük az RMKT alapító tagjai és olyan fiatalok is, akik szeretnének bekapcsolódni és komolyabb részt vállalni a szervezetépítésben. A találkozó az országos elnökség kezdeményezésére jött létre. Szõcs Endre
ügyvezetõ igazgató és Ciotlaus Pál elnökségi tag is jelen voltak és irányították a beszélgetést. A jelenlévõ csapat felvállalta, hogy újra erõs marosvásárhelyi tagszervezetet hoz létre, új tagokkal bõvíti a szervezetet,
és az õszi vándorgyûlést is népszerûsíti helyi szinten. Korábbi tapasztalatok alapján a jelenlévõ elnökségi tagok felhívták a megalakulóban levõ
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szervezet figyelmét a korosztálybeli különbségekbõl származó nehézségekre. A jelenlevõk megegyeztek egy közös levelezõ lista létrehozásáról,
valamint egy facebook csoport mûködtetésérõl, ami idõközben meg is
történt.
Elnökségi ülés Tusnádfürdõn
Július 27-én tartott bõvített elnökségi ülést az RMKT. Napirendre
került a közelgõ XXI. Vándorgyûlés programja, majd a beszélgetés második felében a hosszú távú célok is megfogalmazódtak. A jelenlévõk arra keresték a választ, hogy a jövõben milyen tevékenységekre
fektessünk hangsúlyt, és milyen együttmûködést lehet elindítani a tagszervezetek között. Fõként a szakmaiságon volt a hangsúly, olyan programok ötlete merült fel, mint: vendégelõadók, elõadó-körutak a
tagszervezeteknél; kiadványok, könyvkiadás; szociális szerepvállalás,
támogatások nyújtása; esettanulmány versenyeken való részvétel;
középiskolákban elõadások tartása, a közgazdász szakma ismertetése;
borestek, filmklubok szervezése más tagszervezeteknél is. Az idei bõvített elnökségi ülés is azt bizonyítja, hogy szükség van erre a fórumra,
elõreláthatóan a gyûlés után még több ötlet, még több típusú tevékenység és fõként együttmûködés fog napvilágot látni társaságunk körében.

