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HIÁNYOS AZ ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI KULTÚRA ROMÁNIÁBAN

Már kisiskolás korban
elkél a pénzügyi nevelés

Számos eltérő vélemény kering a gyermekek pénzügyi neveléséről. Egyesek 
szerint nem szabad tönkretenni a gyermekkort a pénzzel kapcsolatos komoly 
vitákkal, míg mások szerint már ötéves kortól pénzügyi oktatásban kellene 
részesülniük a kicsiknek. Incze Éva sepsiszentgyörgyi középiskolai közgazda-
ságtan-tanárral és Szabó Árpáddal, a Partiumi Keresztény Egyetem gazdaság-
tudományi tanszékének professzorával beszélgettünk arról, szerintük mikor 
kellene elkezdeni a pénzügyi nevelést, milyen módszerekkel, és hogy milyen 
következményekkel járhat ennek elmulasztása. Meglátásuk szerint egyebek 
mellett olyan alapvető dolgokat kellene tanítani a gyermekeknek, hogy mi az, 
hogy kamat, árfolyam, hitel, és ezt nemcsak egyetemet végzett emberek kelle-
ne tudják, mert egyszerű emberek is szoktak vásárolni.  7.»

Az élet iskolája. Szakemberek szerint olyan alapvető dolgokat kellene tanítani a gyermekeknek, hogy mi a kamat, az árfolyam vagy a hitel

Magyarellenes
felvonulás készül
Az úzvölgyi katonasírok meggya-
lázásában is részt vállaló, ma-
gyarellenes Mihail S. Târnăveanu 
szervezi azt a megmozdulást, 
amelyet Sepsiszentgyörgyön 
terveznek megtartani június 4-én, 
a trianoni békeszerződés évfordu-
lóján. Antal Árpád polgármester 
szerint a helyi román közösség 
adhatna frappáns választ az őket 
képviselni akaró, más vidékekről 
érkező „hőzöngőknek”.  6.»

Aradi merénylet: a
nyomozás folytatódik
Újabb részletek derültek ki az 
Aradon a gépkocsija felrobban-
tásával meggyilkolt üzletember 
ügyében. Közben a hatóságok 
nyugalomra intenek, szerintük 
Románia minden lakosa bizton-
ságban van.  8.»

Kezdődhet a 12–15
évesek oltása
Tegnaptól hatályosak a korona-
vírus-járvány miatti korlátozások 
újabb lazításai: a vendéglátó-
helyek, strandok, színházak és 
mozik már 70 százalékos kapa-
citással működhetnek, sőt ha 
mindenki oltott, 100 százalékos-
sal. Lehet esküvőket és keresz-
telőket is szervezni, csak beol-
tottakkal itt is korlátlan számú 
résztvevőből, és kisebb szabad-
téri fesztiválok is szervezhetők. 
Eközben kezdődhet a serdülők 
oltása is.  5.»

Nagyváradi kultúra
osztrák mintára?
A Bihar megyei önkormányzat 
elnöke, Ilie Bolojan azt szeretné, 
hogy az önkormányzat fenntartá-
sába tartozó nagyváradi kulturá-
lis intézmények osztrák kulturális 
intézmények mutatóit érjék el, 
mennyiségileg több és sokszínűbb 
kínálatuk legyen, saját bevételeik 
pedig érjék el a költségvetésük 
25–30 százalékát.  9.»

 » „ Úgy tűnik, 
már kiskorukban 
kialakul az a 
hiedelem, hogy 
a bankautoma-
tákban végtelen 
sok pénz van, és 
a szüleik egysze-
rűen csak oda 
kell menjenek, 
amikor nincs 
náluk készpénz” 
– fejtette ki a 
professzor.
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Strasbourgban harcol az érsekség
a Batthyáneumért  3.» Újabb magyar állami támogatással

megépült óvodákat adtak át  8.»

Online platformon gyűjtik össze
az elfelejtett Szatmár megyei
legendákat és mondákat  12.»
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