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Egy másik terembe is jutott a népes mezőnyből

Előzetesen, az első szakasz-
ban a versenyzőknek írásban 
az okostelefonnal kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszolni-
uk, amelyekre maximum 5 pont 
járt. Ezek a következők: Kérdezd 
meg öt osztálytársadat, hogy ki 
mire használja okostelefonját 
(legalább három felsorolás); Hol 
lehet Kolozsváron okostelefont 
vásárolni?; Történt-e veled 
olyan, hogy túl okosnak bizo-
nyult a telefon, és zavart? Ha 
igen, milyen körülmények kö-
zött?; Vannak-e hátrányai az 
okostelefonnak? (Sorolj fel leg-
alább kettőt!); Használhatod-e 
buszjegy vásárlására? 

A beérkezett válaszok kö-
zött meglepően sok tanúsko-
dott informáltságról, bölcses-
ségről, önkritikáról. Például 
arra a kérdésre, hogy tapasz-
taltak-e már készülékükben 
túlzott “okosságot”, a válaszok 
megoszlottak. Akadt, aki bizo-
nyos üzeneteket letörölt, hogy 
a szülei ne lássák meg, de a te-
lefon lementette azokat a SIM 

Száznál több „vállalkozó” a Vállalkozz! versenyen a Báthoryban
Immár hagyományos diákvetélkedőt 
rendezett meg idén is a Báthory István Elmé-
leti Líceum, a Szabadság és a Napsugár szer-
kesztőségével közösen. A kitűzött cél ismé-
telten az volt, hogy játékos formában a vál-
lalkozói szellemiséget „ültessék el” a részt-
vevő 5–8. osztályos gyermekekben. A ver-
senyt most is háromtagú csapatokkal, két 
szakaszban bonyolították le. Az idei meg-
mérettetésen összesen ötvenkét csapat in-
dult: nemcsak Kolozsvárról, hanem Tordáról, 
Tordaszentlászlóról és Magyarkapusról is ér-
keztek diákok. Sok gyereket nem tanárai, ha-
nem társai mozgósították. A rekord részvétel 
miatt a döntőt december 9-én délután a Bá-
thory-líceumban egyidőben két teremben kel-

lett lefolytatni. A játék „pénzneme” ismét a 
fabatka volt. 
A döntő zsűrijének összetétele: Ördög I. Béla 
elnök (Szabadság), Újvári Ildikó (főszer-
kesztő, Szabadság), Imecs Veronka (közgaz-
dász, Napsugár),  Prahoveanu Enikő Amália 
(Agrosel Kft.), Mohacsek Orsolya (Deco Cen-
ter Kft.), Káptalan Erna (tanár), Páll Gyöngy-
vér (szaktanár). A két teremben a játékveze-
tői teendőket Szilágyi Judit igazgató-helyet-
tes (díszterem) és Timár Ágnes igazgató (42-es 
osztályterem) remekül látta el. A verseny tá-
mogatói: Agrosel Kft, Báthory-líceum és an-
nak szülői szövetsége, Copyland Kft., Deco 
Center Kft., Csomafáy Ferenc és Imecs Zoltán 
magánszemélyek. 

A díjak: 1. hely (240 lej) Napsugár (Báthory-líceum: Lőrinczi 
Réka, Nagy Ecsedi Helga Enikő, Orbán Emese Enikő), 2. hely 
(180 lej) Észlények (Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum: Fina 
Ágota, Mihályfalvi Csongor, Máté Ditmár), 3. hely (120 lej) Lá-
zadók (Báthory-líceum: Hegyesi-Vinkovics Tamás, Sóos Dávid, 
Székely Balázs). A Báthory-líceum szülői bizottságának külön-
díja (120 lej):   JKPHD csapat (János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium: Sárosi Ágnes, Hanna Rebeca, Domokos Anna Orsolya), 
amely az otthonról 400 fabatkával elindulók közül a legnagyobb 
nyereséget érte el. Csomafáy Ferenc és Imecs Zoltán 100-100 le-
jes különdíjat adományozott a legkreatívabb csapatoknak: Kid 
Bid (Apáczai Csere János Elméleti Líceum: Müller Tibor, Radó 
Áron, Vörös Ádám) és Bad Boys (Tordaszentlászlói Borbély Jó-
zsef Általános Iskola: Kajcsa Mónika, László Réka, Nagy Anna). 
A Szabadság és a Napsugár szerkesztősége 3-3 ajándékcsomaggal 
honorálta a legalaposabban és legigényesebben fogalmazó részt-
vevőket: Cégvezetőnők (Báthory-líceum: Ferencz Emese, Józsa 
Rebeka, Tóbiás Anett-Ingrid), Delfinek (JZsUK: Frinkuj Boró-
ka, Kolcsár Evelin, Mayer-Kinczler Ella), Hal (JZsUK: Boros Ta-
más Attila, Szabó László, Venczel Hanna), Vállakozók vállalata 
(Báthory-líceum: Buday Réka, M. Fábián Beatrix, Végh Antónia), 
Dreisten (Báthory-líceum: Fazekas Boglárka, Irsay Edina, Né-
meth Mira), The littles Traders (Báthory-líceum: Albert Erik, Bu-
dai Róbert, Jakab Zsolt).

Tömörülés a fabatkákért, amelyek ebben az esetben sokat értek  

Ők a győztes Napsugár csapat derűs lányai

A díjazottak közül sokan jövőre kinövik ezt a versenyt, de helyükbe érkezik az utánpótlás 

kártyára a törölt adatokhoz, és 
minden kiderült, „mert a tele-
fon túljárt a gazdája eszén”. A 
káros hatások között említet-
ték a következőket: függőséget 
okoz; lustává tesz; nem kom-
munikálunk a barátainkkal, a 
telefonon játszunk vagy inter-
netezünk akkor is, ha velük va-

gyunk; károsítja a látásunkat; 
káros sugarakat bocsájt ki stb. 

A döntőben a rendezők 
képzeletbeli négynapos nyá-
ri hegyvidéki táborozásra hív-
ták a résztvevőket. A feladvány 
szerint minden csapat otthon-
ról induláskor kapott pénzt, de 
nem egyformán, mert eltérőek 
a családi jövedelmek. Egy csa-
pat kiadása a négy napra 600 
fabatka. Sorsolással minden 
csapat 400 vagy 450 fabatká-
hoz jutott, a hiányt munkával 
kellett kiegészíteni a táboro-
zás idején. Lehetett turistajel-
zéseket készíteni és kihelyez-
ni az ösvények mentén, ami-
ért a menedékházi turistaköz-
pont fizetett, lehetett gombát 
és erdei gyümölcsöt szedni és 
eladni a begyűjtőközpontnak. 
Egy ilyen táborban testi mun-
kát végezni nem könnyű fel-
adat, az erőt be kell tudni osz-
tani, hogy minden napra jus-
son belőle. Ezért induláskor 
minden csapat erőpontokat ka-
pott, összesen 10 darabot, ami-
ből naponta 2-t vagy 3-at lehe-
tett felhasználni, átváltani a tá-
borparancsnoknál arra a prog-
ramra, ami éppen zajlott, és 
amiből válogatni lehetett. Egy 

erőpont a következőkből áll-
hatott: 10 turistajelzés elkészí-
tése és felszegezése (darabja 3 
fabatka), 1 faasztal és pad el-
készítése (darabja 35 fabatka), 
15 gomba vagy erdei gyümölcs 
begyűjtése (3 fabatka/db). Az a 
csoport, amelyik 400 fabatká-
val indult el otthonról, az első 
és második napon 3-3 erőpon-
tot válthatott ki, a 450 fabatká-
sok pedig 2-2 erőpontot. A töb-
bi napokon minden csapat sa-
ját belátása szerint gazdálkod-
hatott a maradék erőpontjaival. 
A 4 nap alatt kötelező volt ösz-
szesen legkevesebb 1-1 asztalt 
és padot, 10 turistajelzést elké-
szíteni, és 15 gombát vagy erdei 
gyümölcsöt begyűjteni.

De sokszor az időjárás ha-
tározza meg a programot, ami 
a négy nap alatt a következő-
képpen alakult: 1. nap – szép 
idő van, de nem lehet járkálni, 
mert előbb asztalt és padot, tu-
ristajelzéseket kell készíteni; 2. 
nap – szép az idő, gombát, gyü-
mölcsöt kell szedni; 3. nap – 
esik az eső, most csak asztalt, 
padot és turistajelzéseket lehet 
készíteni; 4. nap – szépen süt 
a Nap, mindenki azt tesz, amit 
jónak lát. Ebben a versenysza-
kaszban a maximálisan elérhe-
tő pontok száma 20 volt. Az a 
csapat nyert, amelyik összesen 
a legtöbb pontot érte el, és a leg-
több pénzt tudta megszerezni a 
600 fabatkás táborozási költség 
fölött. 

A döntő bővelkedett hangos 
izgalmakban, a csapatok egy-
mást múlták felül találékonyság-
ban, gyorsaságban, kézügyes-
ségben. A sikeres lebonyolítás-
ban fontos szerepet játszottak a 
közreműködést vállaló  tanárok: 
a báthorys Andor Enikő, Darvai 
Éva, Fejér Julianna, Makó Kata-
lin, Mezei Edit, Szilágyi Csilla, 
Vincze Csilla, Zágoni Melinda, 
az O. Goga Ált. Iskolából érke-
zett Nyakas Magdolna, az unitá-
rius kollégiumi Bucur Tünde, a 

zenelíceumi Goga Sarolta, a ma-
gyarkapusi Szakács Katalin, a 
tordaszentlászlói Kovács Leven-
te. A befutó eredményeket pro-
fi informatikusok dolgozták fel: 
Nagy Örs (helybeli tanár) és se-
gédje Domokos Dorottya (Agrár-
tudományi és Állatorvosi Egye-
tem). De az önkéntes feladato-
kat ellátó 9–11. osztályos di-
ákok szintén kitettek magu-
kért: Berkeszi Áron, Bíró Dáni-
el, Bobocea Erik, Kovács Dávid, 
Pap Róbert, Petri Andrea, Péter 
Szabolcs, Sallai Márk, Vér Rená-
ta, Vincellér Attila megérdemli 
a dícséretet. 

A verseny döntőjében bebi-
zonyosodott az, ami a köszön-
tőben már elhangzott: a részve-
vők szeretik a játékot, az izgal-
makat. Közben megtapasztal-
hatták, hogy: a pénz nem sétál 
be magától az ajtón, hanem meg 
kell dolgozni érte, kézzel, láb-
bal, ésszel, előre tervezgetve, és 
persze az sem baj, ha néha a sze-
rencse is besegít. Amíg a zsű-
ri a beérkezett adatok értékelé-
sén és a végeredmény kiszámí-
tásán munkálkodott, a verseny-
zők rövid fogalmazásokkal pa-
pírra vetették a rendezvényen 
szerzett élményeiket. Idézet a 
győztesektől: „Már negyedik év-
ben veszünk részt a Vállalkozz! 
versenyen. Eddig minden évben 
ugyanaz volt a feladat, ám most 
kissé meglepődtünk, amikor el-
olvastuk a versenyszabályzatot. 
Az idei verseny nagyon külön-
bözött a régebbiektől, de jó ér-
telemben. Mostani formájában, 
annak ellenére, hogy több csa-
pat volt, mint tavaly, mégsem 
fáradtunk ki annyira. Nem tud-
juk, hogy ez milyen változtatás-
nak volt köszönhető, de nagyon 
hálásak vagyunk érte, mivel ta-
valy, mire hazaértünk, már áll-
ni sem tudtunk a fáradtságtól. A 
verseny most is egy emlékeze-
tes estével gazdagított bennün-
ket, és ezt köszönjük a szerve-
zőknek!” 

Ö. I. B.


