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Ebben az évben életem első vállalkozói versenyén vehettem részt. A verseny pénteken 

kezdődött.  Már minden porcikám türelmetlenül várta, hisz nem tudtam milyen is lesz. Az 

osztályból 16-an vehettünk részt, ebből 8 tanuló versenyző volt. A többiek, engem is beleértve 

segítők. Minden segítőnek volt egy csapata. Ez a verseny 

minden évben megrendezésre kerül. Az ország többi AJTP-s 

tanulójának lehetősége van ily módon betekinteni az üzleti 

élet kisebb és nagyobb dolgaiba. Ebben az évben hét csoport 

jelentkezett. Ezek a csoportok kialakították a saját cégjeiket, 

és legjobb tudásuk szerint kezdték el a versenyt. Voltak olyan 

csapatok, akik már nem első alkalommal voltak itt. 

Az első nap két forduló zajlott le, szoros 

küzdelmekkel. A verseny után, visszatértünk a Servita úti 

kollégiumba, mivel itt kaptuk a vacsoránkat és itt is voltunk 

elszállásolva. A finom vacsora után egy kis szórakozás is várt 

ám ránk és a versenyzőkre.  Két órán keresztül miénk volt az 

Eger Hotel bowling pályája  és biliárd asztalai. Észrevételeim szerint mindenki nagyon élvezte 

ezt a kellemes ajándékot. Még kísérőtanáraink is. Miután az a két óra olyan hamar eltelt, 

visszaindultunk a kollégiumba. Készülődtünk a villanyoltásra, amire 22.00 órakor került sor.  

Szombat, a várva várt utolsó forduló. Ahol kiderül, ki is volt a legügyesebb a vállalkozói 

életben.  Természetesen előtte megreggeliztünk, majd az irányt a Nivák épületébe vettük. Nyolc 

órakor elkezdődött az utolsó felvonás. A segítők izgatottan figyelték csapatuk szorgoskodását, 

mivel mi a gyártási folyamatban nem vehettünk részt. Készültek a megrendelések, amik 

papírból kivágott háromszögek, négyzetek, téglalapok és ehhez hasonló geometriai alakzatok 

voltak.  

A harmadik forduló is véget ért. De a csoportoknak még kicsit várniuk kellett az 

eredményre. A várakozás ideje alatt a versenyzők elmehettek a élményfürdőbe, picit 

kikapcsolódni. Mi segítők, ez idő alatt segítettünk ellenőrizni a legyártott termékeket, majd az 

elpakolásban és a teremrendezésben is részt vettünk. 

Az eredmény kihirdetésére délben került sor. Igazgató Úr egy kisebb beszéddel nyitott, 

majd átadta a csapatoknak járó okleveleket és jutalmakat. Innen is szeretnék minden csapatnak 

gratulálni a kemény munkáért. Külön az első helyezettnek, akik a Rodolfó Kft néven 

versenyeztek.  Végezetül elfogyasztottuk az ebédünket.  

Biztos vagyok benne, hogy ezek után mindenki szép élményekkel és új barátságokkal 

tért haza!  

                                                                                                                       

  Szekeres Laura 9T 

 

  



X. AJTP Vállalkozói Verseny a Neumannban 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program intézményei számára immár tizedik 

alkalommal megrendezett vállalkozói versenyre 2018.03.09-10-én került sor, az egri Neumann 

Ifjúsági Vállalkozói Központban (NIVÁK). A nemes versengésben hét csapat mérte össze 

erejét, vállalkozó szellemét, kivitelező képességét négy intézményből. A verseny kellemes 

hangulatban telt, s a három fordulóban mindenki a maximális profitra törekedett. A második 

fordulót követő este a verseny résztvevői bowlingozással rekreálódtak, míg a harmadik fordulót 

követően a fedett strand nyújtotta örömöknek hódolhattak.  

A verseny végül a következőképpen alakult: az 1. helyezést a Rodolfó Kft. (Szolnok) 

csapata szerezte meg, őket követte a 2. helyen az Alpacsino Bt (Mezőberény), míg a 3. helyezést 

a G. Zrt. (Eger) érte el.  

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk és reméljük, jövőre is találkozunk, legalább 

egy-egy újabb licit erejéig! 

 

     

  
A megnyitó    A munka hevében… 

 

                                    
Rekreáció…          Eredményhirdetés 
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