
Budapest, Lurdy ház 

Junior Achievement Magyarország Diákvállalkozások Országos 
Karácsonyi Vására és Versenye 

Az idei vásáron új diákvállalkozások is bemutatkoztak saját termékükkel. Az ország 17 

iskolájából, 23 csapat érkezett Budapestre a Lurdy Házba, hogy bemutassa és árusítsa 

portékáit. A csapatok, a “legjobb diákvállalkozás”, a “legjobb eladó”, a “legötletesebb 

termék”, a “legszebb stand”, és a “leghatásosabb marketing munka” címért 
versenyeztek. 

Az Átvarázsol-lak Rt. (Házi Marietta, Kaziáner Cintia, 

Dikovics Olívia, Gyetvai Noémi -K.10.AC) a szépségipar 

területén tevékenykedik. Szolgáltatásaik között szerepel: 

frizura készítés, körömfestés, smink készítés, divat 

tanácsadás; sőt a budapesti rendezvényre karácsonyi 
lakberendezési ötletfüzettel is készültek. 

A K.10.AC osztályos tanulók egy másik csoportja–akik 

szintén órarendi keretek között tanulják a vállalkozási 

ismereteket- a Gyermek Mosoly Rt diákvállalkozást 

működtetik (Bárdi Krisztina, Szaszkó Alexandra, Fekete 

Gitta, Szász Imre). Profiljuk a gyermekfelügyelet, a 

szabadidős programok szervezése, lufi-hajtogatás valamint 

apró ajándéktárgyak készítése.  

 

A vállalkozási ismeretek iránt érdeklődő fiatalok egy 

harmadik csoportjával szakköri keretek között a 

Dzseem.hu Zrt diákvállalkozást működtetjük. Termékeik 

olyan különleges ízvilágú dzseem-ek, amelyek saját 

receptjeik alapján gépesítés nélkül, saját kezűleg készülnek 

a diákvállalkozás manufaktúrájában. A vásáron nagy sikert 

aratott az otello, a lilahagyma és a szarvasgombás 

céklalekvár is. 

 

Vállalkozásaink véleménye a vásárról: 

Átvarázsol-lak Rt. 

Átvarázsol-lak Rt. a K.10. A. C. osztály egyik diákvállalkozása, mi a szépség iparban 

tevékenykedünk és dekorációk készítésével foglalkozunk. Az első adventi vásárunk 2012. 

december 8-án  szombaton volt.  

A vásár előtti héten minden nap összedugtuk a fejünket ötleteltünk és termékeket 

készítettünk a vásárlóknak. Csütörtökön és pénteken még délután is bent maradtunk 

mivel fontos volt számunkra az előkészület. Pénteken 7órában bepakoltunk az autóba 

amiben elhozták utánunk a termékeket. A kis négyes csapatunk már hajnal 4-kor fent 

volt, mivel 5óra 20perckor már indultunk Pest felé. Nagyon izgatottak voltunk, mivel ez 

volt az első értékesítésünk Kisújszálláson kívül. A vonaton az utazás nagyon jó 

hangulatban telt, alig vártuk, hogy megérkezzünk. Reggel 7óra 45perc körül le is 

szálltunk a vonatról, és elindultunk a Lurdy- Házba. Amint bementünk, elfoglaltuk a 

helyünket és elkezdtük felállítani a standot, az asztalt és a termékeket kipakoltuk. Épp 

hogy végeztünk a pakolással, érkeztek az első vásárlók. Nagy érdeklődéssel fogadták a 

termékeket és minket. Ötletesnek tartották az emberek a vállalkozásunkat mivel egyedül 

mi foglalkoztunk szépség ápolással, és egyéb kiegészítők készítésével. Karácsonyra 

készülve értékesítettünk kopogtatókat és adventi koszorúkat amiket mi saját kezűleg 

készítettünk. Mivel mi nem csak tanácsokat adunk a szépséggel kapcsolatban, hanem 

Átvarázsol-juk a vendégeinket így sminket és frizurákat is készítettünk, körmöket 

festettünk. Volt pár merész vállalkozó és megengedte, hogy Átvarázsol-juk. A bevételünk 



a nap végére, nem okozott csalódást, így elégedetten pakoltunk össze délután fél2-kor. 

Utána 2órakor került sor az eredményhirdetésre, helyezést nem értünk el, viszont a 

célunkat elértük. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a vállalkozással kapcsolatban, és a 

bevétel is ösztönző volt.  

A haza felé út nem volt teljesen zökkenő mentes, mert már mindenki fáradt volt, viszont 

a lelkesedésben nem szenvedtünk hiányt. Kisújszállásra este fél9-re értünk be, nagyon 

hideg este volt, de annyit nevettünk, hogy fel sem tűnt, hogy vége lett a napnak.  

Személy szerint egy kis csapatot kovácsolt belőlünk ez az utazás, és már alig várjuk a 

következő vásárunkat.  

 

Gyermek Mosoly Rt. 

Móricz Zsigmond Református Gimnázium 10.-es tanulói vagyunk és diákvállalkozásunk 

gyermekeknek készített ajándékot árusít. Az iskolánkat 3 diákvállalkozás képviselte, 

Dzseem.hu, Átvarázsol-lak és a Gyermek Mosoly Rt. 2012. december 8.-án Budapesten 

jártunk a Lurdy Házban egy karácsonyi vásáron, amely egyben egy verseny is volt. Itt 

összemérhettük ügyességünket a többi diákvállalkozással. A vállalkozókat a vásári 

közönség közé rejtőzött szakmai zsűri értékelte. A Gyermek Mosoly Rt. 8 tagjából 4-en 

vettek részt ezen a rendezvényen. Mindenki jól érezte magát és új élményekkel 

gazdagodott. 

 

A vásáron elért eredmények: 

 

A vásár egy verseny is volt egyben, ahol próbavásárlóként egy komoly szakmai zsűri 

értékelte a termékek minőségét, a standok külalakját és a marketing munkát valamint a 

fiatal vállalkozók rátermettségét.  

Az ünnepélyes eredményhirdetésen aktív munkájuk elismeréseként oklevelet vehetett át 

az Átvarázsol-lak Rt és a Gyermek Mosoly Rt, a Dzseem.hu Zrt pedig elnyerte a legjobb 

diákvállalkozás címet. Ez egy olyan kimagasló eredmény, amelyre az iskolánkban 

működő diákvállalkozásoknak 20 éves működése során csak kétszer volt alkalma. Most 

sikerült harmadszor. A Dzseem.hu diákvállalkozás tagjai: Lippai Mihály, Mándoki Miklós, 

Hadnagy Dávid (G.13.C), Ádám Marcell, Kele Mihály (K.10.AC), Szarka Brigitta, Rácz 

Anikó (13.LOG) tanulók. 

Gratulálunk teljesítményükhöz! 

A díjakat neves üzletasszonyok és üzletemberek ítélték oda. A zsűri tagjai voltak: 

Dr. Szűcs András,  

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., üzletágvezető 

Dreszler Viktória,  

Magyar Nemzeti Bank, pénzügyi kultúra projektvezető  

Kátai Gábor,  

ifjúsági szakértő 

Kürti Tamás,  

KÜRT Zrt., alelnök 

Kovács Patrik,  

 FIVOSZ, elnök 

   

A legjobb diákvállalkozás a támogatók által felajánlott díjat vehetett át. 

Legjobb diákvállalkozás 

Dzseem.hu 

Móricz Zsigmond  

Református Gimnázium 

Kisújszállás 
 

 

  

http://www.mapi.hu/
http://www.mnb.hu/
http://kurt.hu/
http://www.fivosz.hu/
http://www.moricz-kujsz.sulinet.hu/
http://www.moricz-kujsz.sulinet.hu/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=505519216147161&set=a.505518902813859.118980.439186652780418&type=3&theater


 

 

 
 

 
 

 


