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Történelmi jelentőségű ered-
ményt értek el a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi 
Karának mesterképzős hallga-
tói, akik a kanadai University 
of Calgary világszintű esetta-
nulmány-versenyén nyertek 
első helyet.

 » KRÓNIKA

E lsőként szerezte meg az erdélyi 
magyar felsőoktatás és a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem törté-

netében az első helyezést egy globális 
szintű gazdasági esettanulmány-ver-
senyen a kolozsvári tanintézet négy 

diákja. A Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Kar mesterképzős 
hallgatóit a kanadai University of Cal-
gary világszintű esettanulmány-ver-
senyén díjazták – tájékoztatta szer-
kesztőségünket a BBTE. A kolozsvári 
csapat tagjai: Borsos András (vállala-
ti pénzügyi menedzsment mesteri, 1. 
év), Deák Péter (vállalkozásmenedzs-
ment, 2. év), Kelemen Kincső (vállal-
kozásmenedzsment, 2. év) és Sata 
Bálint (vállalati pénzügyi menedzs-
ment mesteri, 1. év). A diákok egy vi-
lágszintű selejtezőt követően jutottak 
be a 24 jelentkező közül a legjobb 10 
egyetemi csapat közé, majd egy újabb 
24 órás esettanulmány-megoldást kö-
vetően kerültek be a döntőbe.

Az EnergyBowl Case Competition
2021 elnevezésű verseny döntő-

jét 2021. február 17–18-án tartot-
ták a 10th Annual Alberta Student 
Energy Conference rendezvény 
keretében a kanadai University of 
Calgary szervezésében. A fi náléban 
a kolozsvári BBTE csapatának kana-
dai, kínai, olaszországi, hollandiai, 
brit, mexikói, libanoni, perui és in-
diai egyetemek csapataival kellett 
megküzdeniük a dobogós helyezé-
sekért – derül ki a közleményből. 
A verseny során a döntőbe jutott 
csapatoknak egy kanadai olajipari 
vállalat, a Cenovus számára kellett 
stratégiát kidolgozniuk az üvegház-
hatású gázok kibocsátásnak csök-
kentésére, a javasolt fejlesztések 
gazdasági és környezeti fenntart-
hatóságát is megindokolva. A meg-
oldásokat online mutatták be a vál-
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Premiersikert értek el a BBTE magyar diákjai
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lalat képviselőiből és nemzetközi 
tanácsadó cégek gazdasági szak-
embereiből alkotott szakmai zsűri 
előtt, és az ítészek döntése szerint 
a versenyt 2021-ben a kolozsvári 
Synergy Consulting fantázianevű 
csapat nyerte.

Így a BBTE-s diákok elhozták a 
rendezvény 2000 dolláros fődíját, 
és azt a jogot is elnyerték, hogy 
megoldásukat a Cenovus vállalat 
felső vezetésének is bemutathas-
sák. A csapat felkészítő tanárai 
dr. Szász Levente, dr. Györfy Le-
hel Zoltán és dr. Rácz Béla Ger-
gely voltak. A közlemény szerint 
a BBTE diákcsapatai értek már el 
kiemelkedő eredményeket nem-
zetközi versenyeken, de hasonlóra 
még nem volt példa.

 » A BBTE diák-
csapatai értek 
már el kiemelke-
dő eredménye-
ket nemzetközi 
versenyeken, de 
hasonlóra még 
nem volt példa.

 » KRÓNIKA

A Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akadémiai kö-

zösségének decemberi döntése ér-
telmében Tonk Márton filozófust 
választották a felsőoktatási intéz-
mény rektorává. Esetében mond-
hatni családi hagyománynak szá-
mít ez a magas rangú akadémiai 
tisztség, édesapja, néhai Tonk Sán-
dor ugyanis a Sapientia első rek-
tora volt. A kolozsvári kar korábbi 
dékánjának, a szenátus volt elnö-
kének fő célkitűzései között szere-
pel a doktori iskola beindítása és 
a negyedik, sepsiszentgyörgyi kar 
létrehozása. Tonk Márton többek 
között arról beszél a Székelyhon 
Tv-nek adott interjúban, pontosan 
hol is tart a húsz éve alapított, a 
magyar állam támogatásával mű-
ködő egyetem, illetve melyek a 

céljai rektorként. A felsőoktatási 
intézmény vezetője a Nézőpontban 
kifejti, melyek az erősségei húsz 
év elteltével a Sapientiának, mely 
területeken nyújt kiemelkedő kép-
zést, miért érdemes ezt az egye-
temet választania egy fiatalnak. 
Miután a marosvásárhelyi magyar 
orvos- és gyógyszerészképzés ön-
állóságának ellehetetlenítése miatt 
többször felmerült, hogy a Sapien-
tia keretében lehetne működtetni 
ezt a területet, Tonk Márton ennek 
esélyére, lehetőségére is választ ad. 
A rektor ugyanakkor arról is beszél 
a Nézőpontban, van-e esély arra, 
hogy a magyar állam támogatásá-
val működő egyetemet a román ál-
lam is finanszírozza.

A Tonk Márton rektorral készült 
interjút pénteken 12 órától tekint-
hetik meg a Székelyhon Tv You-
Tube-csatornáján.

Miért jó sapientiásnak lenni? 

 » Tonk Márton 
többek között 
arról beszél a 
Székelyhon Tv-
nek adott inter-
júban, pontosan 
hol is tart a húsz 
éve alapított, a 
magyar állam 
támogatásával 
működő egyetem, 
illetve melyek a 
céljai rektorként.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Amennyiben a járványügyi helyzet 
engedi, akkor június 19-én Kolozs-

vár főterén tartják majd a CityRocks 
2021 nevű rendezvényt – közölték a 
szervezők csütörtökön az MTI-vel. A 
közlemény szerint augusztus 21-én 
Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten 
állhat össze „Közép-Európa legna-
gyobb rockzenekara”. A kolozsvári 
koncertre a www.cityrocks.ro, a du-
naújvárosira pedig a www.cityrocks.
hu weboldalon jelentkezhetnek 
énekesek, dobosok, gitárosok és bil-
lentyűs hangszeresek.

A CityRocks főszervezője, Gajda 
Ferenc szerint az erdélyi esemény le-
bonyolítása óriási kihívás számukra, 
hiszen Kolozsváron a magyarok mel-
lett román, bolgár és ukrán résztve-
vők is a húrok közé csapnak, így az 
hatalmas nemzetközi zenésztalál-

kozó lesz. Úgy vélte, a dunaújvárosi 
koncert azért lehet különleges, mert 
már a tavalyi, végül törölt dátumra 
is több mint hétszázan jelentkeztek, 
ezért várhatóan idén is óriászenekar 
jön létre a Szalki-szigeten.

A szervezők mindkét villámcső-
dület (fl ashmob) dallistáját össze-
állították, a számokhoz pedig ha-
marosan elkészülnek a hangszeres 
oktatóvideók, így a rutintalanabb 
zenészeknek lehetőségük nyílik 
magas színvonalú felkészülésre, mi-
vel a profi kon kívül természetesen 
amatőr zenészeket is várnak. A City-
Rocks eddigi koncertjeiről készült 
kisfi lmek rendezője, Révész Zsolt je-
lezte, hogy a zenészek és a közönség 
számára is ingyenes lesz a részvétel, 
ugyanakkor több kamerával és élő 
közvetítéssel is készülnek, ameny-
nyiben „zárt kapus meccset” kell 
tartaniuk a járványhelyzet miatt. 

Óriási rockbuli Kolozsváron

 » BARABÁS ORSOLYA

L emezbemutatóval egybekötött 
streamkoncertet ad pénteken 

este a gyergyószentmiklósi Bagossy 
Brothers Company. A zenekarnak 
március elsején jelenik meg legújabb 
nagylemeze Fordul a világ címmel, 
amit a bandatagok mielőbb szeret-
nének megismertetni a rajongókkal, 
így nemrég egy különleges stream-
koncertet rögzítettek Gyergyószent-
miklóson.

„A jelenlegi járványhelyzet nem 
engedi meg, hogy bemutassuk élő-
ben legújabb lemezünket, ezért 
szeretnénk különleges élményt 
biztosítani a közönségnek. A Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési Házat 
laktuk be, a padlástól a pincéig 
mindenhol játszottunk, dramatur-
giával összekötve a helyszíneket, 
így egy filmesebb jellegű koncert 
lesz látható online” – részletezte 
Tatár Attila, a zenekar gitárosa. Az 
új lemezen található tizenegy da-
lon kívül a legismertebb slágereket 
is eljátsszák a streamkoncerten, 

ami romániai idő szerint 21 óra 30 
perckor kezdődik.

Jegyek különböző árkategóriában a 
Jegy.hu oldalon válthatók, akár töb-

ben is nézhetik, hallgathatják közö-
sen a koncertet. A produkció 26 órán 
keresztül lesz elérhető, a jeggyel ren-
delkezők ez idő alatt bármikor, akár 

többször is megtekinthetik. Eddig 14 
országból vásároltak jegyet a Bagossy 
Brothers Company negyedik nagyle-
mezét bemutató koncertfi lmjére.

Online lemezbemutatót tart a Bagossy Brothers Company

Az új lemezen található tizenegy dalon kívül a legismertebb slágereket is eljátssza a streamkoncerten a Bagossy Brothers Company




