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Második helyezést értek el egy 
mexikói nemzetközi esettanul-

mány-versenyen a Gazdasági Tanács-
adó Klub és a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karának ma-
gyar tagozatos hallgatói. A gazdasági 
vetélkedőn kanadai, kínai, valamint 
dániai egyetemek csapatait előzték 
meg az erdélyi diákok.

A csíkszentkirályi Izsák Réka tagja 
volt annak a csapatnak, amely a dobo-
gó második fokán végzett a mexikói 
Universidad Panamericana egyetem 
esettanulmány-versenyén. A pénzügy 
és bank szakos másodéves hallgató 
elmondta, az egyetem diákjai számos 
esettanulmányi versenyen vettek részt 
az utóbbi időben, legutóbb Norvégiá-
ban is második helyezést értek el csa-
patukkal. Mexikóban október 28. és 
november 2. között zajlott a verseny, 
amelyen tíz országból 12 csapat mérte 
össze tudását. Köztük volt az a négy 
erdélyi magyar diák is, akik a Gazda-
sági Tanácsadó Klub (GTK) tagjaiként, 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdálko-
dástudományi Karának hallgatóiként 
versenyeztek. Mint Izsák Réka elme-
sélte, a többfordulós versenyen valós 
vállalatok valós problémáira kellett 
stratégiákat kidolgozni, például a vi-
lág vezető pékipari vállalatának, a 
mexikóvárosi Bimbo Groupnak kellett 
terjeszkedési stratégiát összeállítani 
piaci részesedésének növelése érde-
kében. Egyébként nemcsak szakmai 
tudással vérteződtek fel, hanem kul-
turális élménnyel is gazdagodtak, 
barátságokat köthettek külföldi egye-
temek diákjaival, belekóstolhattak 

a házigazda mexikóiak életvitelébe, 
gasztronómiájába. Ugyanakkor meg-
látogathatták Tequila városában az 
egyik legnagyobb családi vállalkozá-
sú tequilagyárat is. Réka csapattársai 
a székelyudvarhelyi Barabási Tamás, 
a marosvásárhelyi Boga Balázs, vala-
mint a szintén marosvásárhelyi Jakó 
Zsolt voltak, másod- és harmadéves 
hallgatói a kolozsvári egyetemnek.

Innovatív oktatási eszköz

Szász Levente, a csapat egyik felké-
szítő tanára arról beszélt, hogy az 
esettanulmány-versenyt mint oktatási 
módszert az amerikai Harvard egye-
temen dolgozták ki, és Romániában 
először a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem magyar 
tagozatán kezdték el hasz-
nálni. A diákoknak ezáltal 
lehetőségük van olyan valós 
problémákkal foglalkozni, 
amelyekkel a vállalatok is 
szembesülnek, a versenyeken 
pedig kifejezetten hasznos, hogy az 
esettanulmányokat nem tanárok, ha-
nem maguk a vállalatok képviselői ér-
tékelik. A mexikói versenyt egyébként 
kanadai egyetemisták nyerték meg, a 
második helyen végeztek az erdélyiek, 
őket követték a rangsorban a kínaiak, 
valamint a dánok. (Barabás Hajnal)

Célzott támadás. A székét védő 
Makkai Gergely nekiment több 
RMDSZ-es kollégájának
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Szánalmas „showműsor”
Megbotránkoztatta RMDSZ-es kollégáit Makkai

Bár már eltelt néhány nap Mak-
kai Gergely marosvásárhelyi 
alpolgármester leváltása óta, 

az RMDSZ tisztségviselőinek még 
mindig nem sikerült feldolgozniuk 
azt a viselkedést, amellyel az érin-
tett mindenkit megbotránkoztatott 
a múlt csütörtöki tanácsülésen. 
Úgy tűnik, hogy a 67 éves meteo-
rológus szakember szereplésével 
azokat is elfordította magától, akik 
addig esetleg, többnyire érzelmi 

okok miatt, mellette álltak. 
Ugyanis az RMDSZ veze-
tése azzal is számolt, hogy 
– az előzetes egyeztetések 
és fogadkozások ellenére – 
párton belül lehet egy, leg-

feljebb két „félreszavazó”. A 
félelem nem igazolódott be: végül 
a kétharmadot képező 15 szükséges 
tanácsosi voks helyett 17 gyűlt ösz-
sze, úgy, hogy három, Dorin Florea 
marosvásárhelyi polgármesterhez 
közel álló liberális tanácsos nem 
kívánt élni a véleménynyilvánítás 
lehetőségével.

„Örülök, hogy működött a frak-
ciófegyelem, és a kollégák megértet-
ték az ügy fontosságát. Azok is, akik 
esetében felmerült, hogy nem úgy 
szavaznak, ahogy megegyeztünk, 
és azok is, akiket az alpolgármester 
a tanácsülést megelőző napokban 
sorra hivatott magához, és külön-
böző feljelentésekkel meg perekkel 
fenyegetett” – nyilatkozta a Króni-

kának Kovács Levente, az RMDSZ 
Maros megyei ügyvezető elnöke. 

„Következő lépések” is 
jöhetnek

Mivel a szavazás előtt szót kérő 
Makkai Gergely úgy próbálta önma-
gát és székét védeni, hogy közben 
több RMDSZ-es tanácsost is kitá-
madott, vélt vagy valós korrupciós 
ügyeikre hívva fel a fi gyelmet, a 
pártvezetés további lépések meg-
tételén gondolkodik. „Betanult, 
mások által megfogalmazott szö-
veggel érkezett, és elkeseredésében 
egy sor sértő kijelentést tett azokról 
a kollégákról, akiktől előzőleg azt 
kérte, hogy ne szavazzanak ellene. 
Minősíthetetlen viselkedése össze-
egyeztethetetlen az RMDSZ szelle-
miségével. Ezért szükségszerűnek 
tartom megnézni, melyek lesznek 
a következő lépések, amelyeket 
meg kell tennünk Makkai Gergely 
ügyében” – fejtette ki lapunknak a 
marosvásárhelyi ügyek kezelésével 
megbízott megyei ügyvezető elnök. 
Kovács Levente szerint sok minden 
múlik azon, hogy a volt alpolgár-
mester megbánást tanúsít, és utólag 
a nyilvánosság előtt elnézést kér a 
megsértett kollégáitól, vagy sem.

Az RMDSZ-es vezető hangsú-
lyozni kívánta, hogy az alpolgár-
mester visszahívása nem Makkai 
személye elleni megtorlás kívánt 
lenni. „Egyrészt elégedetlenek va-
gyunk a munkájával, másrészt a 
szövetség úgy döntött, ellenzékbe 
vonul a jelenlegi városvezetéssel 

szemben” – szögezte le. Kovács 
Levente szerint a legutóbbi taná-
csülésen Makkai újból, sokadjára 
igazolta „elhivatottságát”. Mint 
mondta, azzal, hogy csak románul 
olvasta fel a védőbeszédét – ame-
lyet a városházi igazgatók tapssal 
jutalmaztak, a tanácsülés után pe-
dig Claudiu Maior, a polgármester 
személyes tanácsadója gratuláci-
óját is kiváltotta, aki azt írta, hogy 
„Makkai megtette a várossal és a 
hazával szembeni kötelességét” –, 
bizonyítja, hogy nem az RMDSZ, 
nem Marosvásárhely, hanem kizá-
rólag Florea alpolgármestere volt.

Támadásnak kitett kollégák

A legdurvább támadásnak Csiki 
Zsolt frakcióvezető volt kitéve, aki-
vel kapcsolatban Makkai egy közel 
százezer lejes tétel hűtlen kezelését 
„fedte fel”. Az érintett a Króniká-
nak megerősítette, hogy a gyűlést 
megelőző napokban Makkai több 
RMDSZ-es tanácsost is magához 
rendelt, és előbb szép szóval, majd 
fenyegetéssel próbálta rávenni őket, 
hogy ne szavazzanak ellene. Az 
önkormányzati képviselő úgy érzi, 
nem érdemes Makkai szankcionálá-
sával foglalkozni, el kell engedni, és 
az eddig is csak lazának bizonyuló 
kapcsolatot teljesen megszakítani. 

Akár az elmúlt évben többször, 
Makkai Gergely ezúttal sem volt 
hajlandó a sajtónak nyilatkozni, 
az újságírók köszönésének foga-
dása nélkül vonult végig a város-
háza folyosóján. Lapértesüléseink 
szerint a leváltott alpolgármester 
a közigazgatási bírósághoz készül 
fordulni, de az is megtörténhet, 
hogy a a prefektus kifogást emel a 
jegyző aláírását nélkülöző határo-
zattervezet ellen.

Az erdélyi diákok a mexikói 
nemzetközi versenyen. Balról 
jobbra: Barabási Tamás, Boga 
Balázs, (Szász Levente), Izsák 
Réka, Jakó Zsolt
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• Minősíthetetlennek, az RMDSZ szellemével össze-
egyeztethetetlennek tartják a szövetség marosvásár-
helyi tisztségviselői Makkai Gergely alpolgármester 
szereplését a legutóbbi tanácsülésen. 

SZUCHER ERVIN

Erdélyi diákok Mexikóban

Háziorvosok versenye
Erdélyi toplistásai is vannak A nemzet háziorvosa pályázatnak. Csík-
szeredából Kovács Emőke és asszisztense Süket Réka a hatodik, míg 
a nagyváradi Pásztor Gyöngyvér a kilencedik helyen végzett a határon 
túli praxisok versenyében. Idén hirdették meg kilencedik alkalommal A 
nemzet háziorvosa pályázatot, amelyen a páciensek ajánlásai alapján 
választották ki a Kárpát-medence legjobb háziorvosait és munkatár-
saikat. Első helyezést Fekete Borbála kisapostagi háziorvos nyerte 
el, a határon túlról pedig a vajdasági Topolyáról Herbut Elvira – adta 
hírül az MTI. A határon túlról az első tíz helyezett között Kárpátaljáról, 
Felvidékről és a Vajdaságból szerepel háziorvos.  Összesen 121 446 
szavazás érkezett a toplistás háziorvosokra és nővérekre, ami két 
és félszer több voksot jelent a tavalyihoz képest. Mint Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkár, a zsűri elnöke a budapesti díjátadó 
ünnepségen elmondta, a mezőny erős volt, nehéz volt a legjobbakat 
kiválasztani, de ez egy nemes versengés volt, hiszen a páciensek saját 
történeteikkel, tapasztalataikkal versengtek egy-egy orvos díjáért.
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