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Pénzidomárokat keresnek
A vetélkedő célja gazdagítani a középiskolások gazdasági és pénzügyi ismereteit
• Erdélyi középiskolás
csapatok jelentkezé-
sét várják a nyolcadik
Pénzidomár vetélkedő-
re, amelynek révén a
gazdasági és pénzügyi
ismeretek bővítése
mellett értékes nye-
reményekkel gazda-
godhatnak a nyertes
csapatok.

B A R A B Á S  H A J N A L

Több változást is bevezettek 
idén a VIII. Pénzidomár pénz-
ügyi vetélkedő szervezői, 

amelyeket a szerdai sajtótájékozta-
tón ismertettek a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem (EMTE) 
Csíkszeredai Karán. Tánczos Leven-
te-József, a felsőoktatási intézmény 
üzleti tudományok tanszékének 
oktatója, a verseny főszervezője el-
mondta, idén a korábbi kétfordulós 
versenyt három fordulósra bővítet-
ték, így a diákoknak a versenyben 
a megszokott feladatsorok megol-
dása mellett gazdasági szimuláci-
ós játékban is teljesíteniük kell. Az 
első fordulóban kreatív és szakmai 
feladatokat kapnak a benevezett 
csapatok, ezek megoldásával jut-
hatnak a második fordulóba, ahol 
36 csapat hat különböző virtuális 
piacra rendeződve fog versenyezni 

egymással online egy vállalati szi-
mulációs játékban. Gyakorlatilag 
virtuális vállalkozásokat kell vezet-
niük több héten át, döntéseket kell 
hozniuk, amelyeket majd a játék 
szoft vere értékel. Ezt követően vá-
lasztják ki a továbbjutó csapatokat, 
akik részt vehetnek a döntőben. 
Tánczos Levente-Józseft ől azt is 
megtudtuk, hogy az előző évekkel 
ellentétben az is változás, hogy nem 
november végén, hanem jövőben, 
január 24-26. között rendezik meg 
a helyi döntőt a Sapientia Csíksze-
redai Karán. A döntőn viszont a ko-
rábban megszokott feladatot kapják 
a diákok, azaz egy helyi vállalkozás 

esetével kell foglalkozniuk, és be-
mutatót készíteniük.

Benevezési tudnivalók

A négyfős középiskolás csapatok 
már benevezhetnek a Pénzidomár-
ra, mindössze egy kérdőívet kell 
kitölteniük a saját adataikkal leg-
később november 14-ig. Jelentkez-
ni a vetélkedő honlapján a www.
penzidomar.ro oldalon, a verseny 
Facebook-oldalán, valamint a Sa-
pientia honlapján, a csik.sapien-
tia.ro weboldalon lehet. A beneve-
zés után a csapatok megkapják az 
első forduló feladatait, amelyek-

kel november 28-ig dolgozhatnak, 
eddig a dátumig kell beküldjék a 
munkáikat. Ezek alapján a szer-
vezők eldöntik, hogy melyik az 
a 36 csapat, amely a szimulációs 
játékban részt vehet. Január 10. 
körül derül ki az eredmények alap-
ján, hogy melyek azok a csapatok, 
akik továbbjutnak a verseny utolsó 
fordulójára. A döntőt Csíkszeredá-
ban tartják a Sapientia egyetemen 
január 24-26. között. Ugyanakkor 
szintén újdonság, hogy nemcsak a 
kiválóan teljesítő csapatokat díjaz-
zák a vetélkedőn, hanem a nyertes 
csapatok középiskoláit is jutal-
mazni fogják a szervezők.

Lehetőség a fiataloknak

Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának vezetője a 
vetélkedő kapcsán úgy fogalmazott, 
azért tartják fontosnak támogatni a 
Pénzidomárt, mert segíteni szeret-
nék a fi atalokat, hogy tudatos vá-
sárlókká és sikeres vállalkozókká 
váljanak. „Ez a vetélkedő elindíthat 
fi atalokat abba az irányba, hogy tuda-
tosan vállalkozzanak, hogy képezzék 
magukat és sikeresek legyenek ezen 
a pályán” – fogalmazott a főkon-
zul. Éppen ezért felhívással fordul a 
székelyföldi középiskolák felé, hogy 
népszerűsítsék a vetélkedőt a taninté-
zetekben, és hogy segítsenek a gyere-
keknek felkészülni a versenyre. Ger-
gely László, az OTP Bank fi ókvezetője 
a program támogatójának nevében 
pedig arról beszélt, hogy fontosnak 
tartják az ilyen jellegű kezdeménye-
zések felkarolását, hogy a diákok már 
középiskolás korukban rálássanak 
arra, hogy milyen vállalkozónak len-
ni, és, hogy milyen képzési lehetősé-
geik vannak az iskolai kereteken kí-
vül is. Marschal István, a Gyermelyi 
Tészta Románia részéről, ugyancsak 
a vetélkedő régi támogatójaként és 
társszervezőjeként kiemelte, hogy 
vállalatuk jó példa arra, hogy szé-
kely-magyar vállalkozóként magyar 
márkával lehet Romániában is „lab-
dába rúgni”, piacot szerezni és si-
keresnek lenni. „A Pénzidomár ok-
tató, építő jellegű verseny, amely 
jó lehetőséget biztosít a fiatalok 
számára, hiszen fontos ebben a 
mai világban, hogy alapszintű tu-
dásuk legyen a pénzügy, marke-
ting területén is” – fogalmazott.

Újra lesz Pénzidomár vetélkedő, 
minél több középiskolás csapat 
jelentkezését várják a szervezők

▾ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Ud
va

rh
el

ys
zé

k

H I R D E T É S

A hagyomány szerint 1517-ben 
ezen a napon jelent meg Luther 

Márton nevezetes 95 tétele, amely a 
reformáció egyházainak kialakulá-
sát eredményezte. A reformátorok 
visszanyúltak a bibliai gyökerek-

hez és az Újszövetségnek a 
gyülekezetekre vonatkozó 
részéből merítettek útmu-
tatást. A vissza a források-
hoz, a Szentíráshoz jelmon-
dat és mindaz, ami ennek 
hatására összekapcsolódik 
vele – az anyanyelv, az 

oktatás – következménye az 
igehirdetés formájában jelentkező 
reformációnak, a belső megújulás-
nak, átformálódásnak. A felekezetté 
válás folyamata több évtizedig el-
tartott Erdélyben. A nagy változás a 
gyülekezetek jogállásában történt: 

lelkészt választhattak és elbocsát-
hatták. A nemzeti egyházak létre-
jötte a prédikátori hivatás- és külde-
téstudat eredménye: Isten akaratát 
megértetni a néppel.

A székelyudvarhelyi belvárosi 
templomban a ma 11 órakor kez-
dődő istentiszteleten Kántor Csaba 
esperes, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspökhelyettese hirdeti 
az igét, az úrvacsorai ágendát Pitó 
Zsolt a helyi gyülekezet lelkipásztora 
mondja. Közreműködik a Baczkama-
darasi Kis Gergely Református Kol-
légium Kórusa. 13 órától Tímár Sára 
Prima Primissima Junior, Levente- 
és Ex Libris-díjas énekesnek, a Sebő 
Együttes tagjának reformáció-napi 
műsor hangzik el. Szeretetvendég-
séggel zárul az egyházmegyei refor-
mációi emléknap. (Molnár Melinda)

A reformáció emléknapja
Szünetel 
az ügyfélszolgálat
A csíkszeredai polgármesteri 
hivatalban november 1-je, pén-
tek, Mindenszentek napja mun-
kaszüneti nap, ezért szünetel 
az ügyfélszolgálat. Sürgős kifi-
zetéseket (forgalmi bírságokat) 
bármely banki kirendeltségnél 
vagy a postán lehet eszközölni 
az alábbi adatok felhasználásá-
val: kedvezményezett (benefici-
ar): Municipiul Miercurea Ciuc; 
bank: Trezoreria Miercurea 
Ciuc; IBAN kód: RO11 TREZ 3512 
1A35 0102 XXXX; adószám (cod 
fiscal): 4245747; jegyzőkönyv 
száma. Online befizetésre a 
www.ghiseul.ro oldalon van 
lehetőség.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
november 1-jén 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszenttamáson, az 
549-646-os házszámok között.

• RÖVIDEN

• A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye
gyülekezetei közös ünnepi istentisztelettel, úrva-
csoraosztással és zenés előadással ülik a refor-
máció egyházainak sajátos ünnepét, október 31-ét
Székelyudvarhelyen.




