
Szalai Bernadett úrhölgy 
a Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium intézményvezetője számára 
  
  
Tisztelt Intézményvezető Asszony! 
  
Köszönjük, hogy iskolájuk a pandémia ellenére elkötelezetten regisztrált a 2020/2021. tanévben is 
meghirdetett PÉNZ7 programsorozatra. Feketéné Tóth Márta pedagógus kollégájukkal és tanulóikkal 

már hetedik éve dolgozhatok együtt személyesen a pénzügyi kultúra ápolásán, a PÉNZ7 
önkénteseként. 
  
Örömmel tapasztaltuk, hogy a Magyar Bankszövetség és partnerei által szervezett PÉNZ7 pénzügyi és 
vállalkozói témahét két kísérőeseményén is kiemelkedő sikereket értek el tanulóik. 
Részvételüket köszönjük, eredményességükhöz külön is gratulálunk. 
  
A Digitális Szimat Kvíz 2021 online vetélkedőn egyéni versenyre hívtuk a tanulókat. A 10-14 éves 
korcsoportban több mint 150 játékos próbálta ki magát, akik közül az első 10 legjobb eredményt elérő 

játékost valós idejű versenyre hívtuk. Minden meghívott jutalomban részesült, közülük iskolájuk 13 

éves tanulója, Sárik Zsófia, nyerte meg a fődíjat, mint első helyezett. 
Nyereménye postai úton kézbesítésre került. 
  
Ugyanakkor csatoltan küldjük a Zsófi számára készült oklevelet, melyet tisztelettel javaslunk akár az 

iskola digitális felületein megosztani online formában, akár az iskola nyitása után Igazgató Asszony 
által személyesen átadni a díjazottnak. 
  
Az online döntőn elért dobogós eredmények listája: 
  
 
  
A versenyről közreadott beszámoló elérhető a PÉNZ7 honlapján. 
  
Zsófi kiemelkedő teljesítményéhez ezúton is gratulálunk! 
  
A 13 éves kislány, és osztálytársai jelentkezését az Európai Pénzügyi Kvíz (European Money Quiz) 
magyar döntőjén elért sikerek inspirálták. Sárik Zsófi kiemelkedő dobogós helyezést ért el, mindössze 
13 évesen a főként 15 évesekből álló mezőnyben, 9 iskola 79 diákja között. Akkor hívtuk fel a 
versenyzők figyelmét további lehetőségekre. A kislány az EMQ magyar fordulóján elért kiemelkedő 
sikerét, Jelasity Radován úr, a Magyar Bankszövetség elnöke ismerte el az aláírásával elküldött 
oklevéllel. Úgy látjuk Zsófi idei teljesítményén, hogy a 2022-es Európai Pénzügyi Kvíz magyar-, és 
Európa-bajnoki cím várományosa. Kiemelkedően tehetséges diák. 
  
Reméljük a jövőben is együtt munkálkodhatunk a fiatalok gazdasági ismereteinek fejlesztését célul 
kitűző nemes ügyön. 
  
Jövőre is várjuk jelentkezésüket a PÉNZ7-re, számítunk részvételükre a kísérőeseményeken is. 
  
  
Tisztelettel: 
  
Hegedüs Éva 
elnökségi tag, 
a pénzügyi kultúrafejlesztés elnökségi szponzora 

  
Magyar Bankszövetség 

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. 
www.bankszovetseg.hu 
  

https://www.penz7.hu/hir-reszlet.cshtml?hirId=94
http://www.cegnev.hu/

