
Vállalkozói verseny zajlott iskolánkban 

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium szervezésében 

március 10-én került sor az Országos vállalkozói versenyre. Az 

intézmény már 8 éve hirdeti meg ezt a nagyon érdekes, speciális 

programot, az AJTP-ben négy évvel ezelőtt zajlott le az első ilyen 

verseny. 

Dr. Sipos Mihály, az iskola igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, 

felelevenítve a verseny előzményeit, majd Tolnai József irodavezető 

kívánt sok sikert a résztvevőknek. 

4 fős csapatok három fordulóban vállalkozhattak: azaz tervezhettek, 

termelhettek, dobhatták piacra az elkészült produktumokat. Nagyon 

nem volt mindegy, hogy ki milyen terméket vállalt be, s hogy abból 

hány db elkészítésére tett ajánlatot, mert könnyen veszteségessé is 

vállhatott a gazdasági társaság. 

A különböző néven futó vállalkozói csoportoknak a minőségre is oda 

kellett figyelniük, mert a selejteket a szigorú piac bizony nem 

vásárolta fel. 

A versenyben a hazaiak diadalmaskodtak, de – mivel ők különdíjban részesültek – a helyezéseket 

udvariasan átengedték a vendégeknek, akik még nem voltak ebben a (komoly) játékban olyan 

gyakorlottak. Így a miskolciak, a mezőberényiek és a három csapattal is kiálló szegediek lánycsapata 

jutottak arany-, ezüst- és bronzéremhez. 

Kolman Miklós tanár úr koordinálta a versenyt, de az eredményt jelen esetben nem zsűri, hanem 

szigorúan a számok, az eredmények, a piac határozták meg, a számítógép kíméletlenül mutatta meg 

mindenki profitját vagy éppen a veszteségét. Szerencsére – bár egyes fordulókban igen, de – az 

összesítésnél az derült ki, hogy minden vállalkozás hasznot hozott, bárcsak így lenne ez a valós 

piacokon is… Ugyanakkor még a most kisebb hasznot realizáló csapatok számára is eredményes volt a 

hétvége, hisz ismét találkoztak az Arany-os diákok Mezőberénytől Szegeden, Szolnokon át Pécsig, 

megismerhették ezt a gyönyörű várost, élő élménnyé válhatott mindenki számára az Egri csillagok hős 

vára, és az esti programba még egy jó film is belefért, kis „plázázással” fűszerezve. 

Köszönet Szakaliné Évának a gördülékeny lebonyolításért, a helyi középiskolásoknak a segítő 

szereplésért, Egernek a szikrázó napsütésért. 

Jövőre még több csapatot várunk. Viszontlátásra, Eger! 

Tolnai József 

AJP irodavezető 

   


