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KEREKEKEN ÉRKEZIK
A TUDÁS 

A pénzügyekről, gazdaságról, gazdálkodásról is lehet izgalmas és szórakoztató módon ismereteket 
átadni – ez a másfél éve Budapesten megnyílt, az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett O. K. 
Központ tréningjeinek legfőbb tanulsága. A siker okán az intézmény Nyíregyházán rendezett be új iro-
dát, egyedülálló, ingyenes edukációs programot kínálva a térségbeli iskoláknak. 

A Nyíregyháza belvárosában található im-
pozáns, több mint százéves Takarékpalo-
ta április végétől már nemcsak a pénzügyi 
világ múltját és jelenét képviseli, de a jövő 
is innen indul majd. Ide költözött ugyanis 
az O. K. Központ új irodája. Az alapítvány 
mottójának – „Esélyt a jövő generációjá-
nak!” – jegyében több mint tíz éve kínál 
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási eduká-
ciós programokat fi ataloknak, 2012-ben 
Budapesten megnyitott oktatóközpontjuk 
pedig a közép-európai térségben is egye-
dülálló intézmény. Az O.K. Központ ingyenes 
tréningjein az inspiratív pedagógia szelle-
mében tanítanak, tanulnak pénzről, gaz-
daságról, gazdálkodásról, vagyis a diákok 
saját élményeire és tapasztalataira alapoz-
va, szinte észrevétlenül adják át a pénzügyi 
tudatossághoz szükséges információkat és 
készségeket. 

O. K.-t mondani a tudásra
„A budapesti O. K. Központ az elmúlt egy 
évben jelentős sikereket ért el, eddig csak-
nem tízezer diák vett részt az általuk tartott 
tréningeken. Az eddigi kiemelkedő eredmé-

nyek mutatják, hogy a 
mai fi atalokban meg-
van a tanulni akarás, 
az új ismeretekre való 
nyitottság, ezért kü-
lönösen fontos, hogy 
mindenki számára biz-
tosítsuk az O. K. Köz-
pont által alkalmazott, 
Európa-szerte is egye-
dülálló oktatási prog-
ramot. Fontos célunk, 
hogy idén még több vi-
déki, illetve határon túli 
fi atalhoz is eljuttassuk 
ezt a speciális isme-

retanyagot” – mondta a nyíregyházi iroda 
ünnepélyes megnyitóján Nagy Zoltán Péter, 
az OTP Bank marketingigazgatója. 
Az oktatási központban nem szűk értelem-
ben vett pénzügyi edukáció folyik, az ala-
pítvány számos tematikus tréningje tágabb 
kontextusban foglalkozik a pénzügyi tuda-
tosság ügyével. Oktatási moduljaik között 
megtalálható a Sport és üzlet; a Média és 

üzlet; A pénz evolúciója – a pénz értéke és a 
Környezetgazdálkodás témája is.

Együttműködésben a helyi iskolákkal
„Nyíregyháza és az OTP Fáy András Alapít-
vány, illetve az O. K. Központ kapcsolata nem 
új keletű, az intézmény trénerei tavaly nagy 
sikerrel mutatták be programjaikat a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium tanulóinak” – tette hozzá 
a nyíregyházi polgármester és a helyi isko-
laigazgatók jelenlétében Schrankó Péter, az 
OTP Fáy András Alapítvány ügyvivője.
A tréningekkel elsősorban a helyi iskolákat szó-
lítják meg, de a térségbeli diákok is részesül-
hetnek majd az ingyenes pénzügyi, gazdasági 
és gazdálkodási oktatásban. A tudás ráadásul 
házhoz jön, a trénerek ugyanis mobil eszkö-
zökkel felszerelve, az O.K. Központ vidám ar-
culatába öltöztetett kisbusszal érkeznek majd 
az iskolákba. A tréningekkel első körben a 7−8. 
osztályos általános iskolásokat, valamint a 9. 
évfolyamos középiskolásokat célozzák meg, de 
a program során új témák és évfolyamok bevo-
nását is tervezik.

VÁLLALATI ESETEK


