Vigyázz! Kész! Pénz! - Pénzügyi vetélkedő általános iskolásoknak
A verseny célja, hogy minél fiatalabb korban megismertesse a gyerekeket a pénz világával, a
jövő társadalmának tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket annak
érdekében, hogy felnőttként tudatosabban hozzák meg gazdasági döntéseiket és ezáltal is
teljesebb életet élhessenek. Több kutatás is alátámasztja, hogy a magyar felnőtt társadalom
pénzügyileg alulinformált.
A versenyre idén összesen 8113 diák, 2035 csapat nevezett mintegy 467 iskolából
országszerte. A Kardos László Általános Iskolából három elsős: Nagy Zétény, Papp Bence,
Szijártó Barna és két másodikos: Kerner Zsolt és Vinkelbauer Áron alkotta az Apró Forint
nevű csapatot.
A K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő számos feladata kapcsolódik az
általuk készített, interneten megtalálható rajzfilmekhez, az általa közvetített ismeretekhez.
Sok időt fordítottunk a videók megismerésére, feldolgozására. A mesefigurák
dramatizálásával próbáltuk a gyerekekkel megértetni a bankban előfordulható szituációkat. A
csapat tagjain kívül nagy érdeklődést mutattak mindkét osztály tanulói. Több jó példát, ötletet
láthattunk arra, hogyan lehet például a matematika, környezetismeret, a technika és életvitel
órák tanmenetébe vagy délutáni foglalkozások tematikájába a pénzügyi ismereteket
beilleszteni.
A felkészülés során, Fülöp Boglárka (Szijártó Barna édesanyja) kezdeményezésére
eljutottunk a sárvári K&H Bank – ba, ahol a gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen a
valóságban bankszámla
szerződést
kötni. A
bankjegyek
eredetiségéről
is
megbizonyosodhattak és betekintést nyerhettek a páncél ajtó mögé, ahol a trezorokban őrzik
értékeinket. A bankfiókot vezető hölgy nagyon gyerekközpontúan válaszolt minden
kérdésünkre. Az országos verseny közeledtével egyre intenzívebb lett a felkészülés.
Szabadidőt, energiát nem sajnálva, napi szinten foglalkoztunk a „kis bankárjainkkal”.
A két online fordulón továbbjutva, a tavaszi regionális középdöntőn, az első helyet
megszerezve jutottunk az ország legjobbjai közé. Bár a budapesti döntőn dobogós helyet nem
szereztünk, de korosztályunkban a 222 csapat közül az ország nyolc legjobb pénzügyes
csapata közé tartozunk!
Mind a Zalaegerszegre, Sárvárra és Budapestre való eljutásban oroszlán részt vállaltak
a szülők és támogatták a gyerekek otthoni felkészülését is. Fagyiból, csokiból soha nem volt
hiány! A Budapestre való eljutásunkat anyagilag a K&H Bank, Jóna Tibor – vállalkozó és
Sejberné Szabó Mariann támogatta. A vasvári Polgármesteri Hivatal pedig rendelkezésünkre
bocsátotta a kisbuszát. Köszönet érte!
A jövőben is szándékunkban áll folytatni ezt a hasznos tevékenységet. Ez új színfolt,
nemcsak az iskolában, hanem a régióban is. Rendkívül nagy a csapatépítő ereje, sokat
változtatott a pénzügyekhez való hozzáállásán, megtanulták a gyerekek a pénzt megbecsülni.
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