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szervezésében a Papp László Emlékverseny.
A versenyen 12 csapat indult, melyek közül csapatunk, mely a Genezis fantázianevet
viselte, a képzeletbeli dobogó tetejére állhatott. De ne rohanjunk ennyire előre…
A 4 fős csapat (Balajti Péter, Fodor Kitti, Gergely Zita, Oprável Konrád), október 26án indult útra autóval Pécsre. A néhány órás út szerencsére a jó hangulatnak köszönhetően
gyorsan eltelt, így kora délután már Pécsett voltunk, ahol a szervezők a Fordan Centerben
vártak bennünket, mely a következő 2 éjszaka erejéig a szállásunk volt. Szobáinkat elfoglalva
is éreztük már, minden adott lesz ahhoz, hogy a következő napokat kellemesen töltsük el, a
lehető legjobb teljesítményt hozva. Mivel a megnyitóig volt néhány óránk, ezért elindultunk
egy rövid városnézésre. Mindenki egyértelműen megállapított, hogy Pécs még mindig egy
nagyon szép város.
A megnyitót követően végre megkaphattuk az verseny alapjául szolgáló esetet, melyet
a TETT Mérnökiroda kft. biztosított. A vacsora elfogyasztása után mindenki elvonult a
szobájába, hogy megbirkózzon a könnyűnek nem nevezhető kihívással. Pár órás esti munkát
követően kis csapatunk nyugovóra tért. Másnap reggel a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudomány Karán folytathattunk az eset megoldását, melyre egészen délután 6-ig
volt időnk. A kidolgozás alatt persze voltak hullámvölgyek, de ezeket csapatunk szerencsére
rövidebb-hosszabb idő alatt átvészelt, így az előírt határidőre elkészült a javaslatunk.
Másnap a résztvevő csapatokat 4 szekcióba sorolták. Az elődöntő során minden
szekció legjobb csapata juthatott be a döntőbe. A saját szekciónkon belül mi prezentálhattuk
munkánkat először a 3 fős zsűri előtt, akik között az esetet biztosító cég képviselője is helyet
foglalt. A 20 perces prezentációt egy 10 perces, kérdésekből álló rész követett. A zsűri nagyon
kedves volt, és elsősorban építő kritikát kaptunk, majd boldogan és elégedetten hagytuk el a
termet, hisz mindent megtettünk, amit tudtunk.
Miután a szekció másik 2 csapata is előadta munkáját, a zsűri összeült, hogy eldöntse,
ki volt a szekciója legjobbja. Örömünkre mi kaptuk a lehetőséget, hogy a teljes zsűri előtt is
előadjuk javaslatunkat. A döntő során csapatunk másodikként prezentált, majd ismét a
zsűritagok kérdéseinek kereszttüzében találtuk magunkat, mely érdekes és soha nem látott
fordulatokat tartogatott, de végül elégedetten foglaltunk helyet, és hallgattuk meg az utánunk
lévő prezentációkat.
Miután az összes döntős csapat leprezentálta munkáját, a zsűri elvonult, hogy
meghozza döntését. Az eredményhirdetésre a délutáni órákban került sor. Ahol csapatunk az

élen végzett. A második helyen a Szegedi Tudományegyetem csapata végzett, a dobogó
harmadik fokára viszont szintén egyetemünk csapata állhatott.
Az eredményhirdetést követően, néhány fénykép készítése után boldogan és
elégedetten indultunk haza…”

Fodor Kitti

