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A csütörtöki nap folyamán felutaztunk Budapestre, hogy ne a hajnali órákban kelljen pénteken 
indulnunk, és ne nyomja rá a teljesítményükre ez a bélyeget.  
 
Péntek reggel 9re kellett megérkezni, és ezután regisztráltunk a többi csapattal egyetemben. 
Ezt követően egy kis bemutatkozás következett, mely során megismerkedhettünk a verseny 
szervezőivel, a többi csapattal, és néhány vezetővel a KH-tól.  
 
Miután ez a kis rész lezajlott, következett a sorsolás, mely a prezentációk sorrendjére 
vonatkozott. A nagy prezentációnál a 2., míg a mini prezentációnál az 1. helyre kerültünk. 
Megkaptuk a feladatokat, melyet addig kellett teljesítenünk míg mindenki le nem tudja a nagy 
prezentációját. Mivel a 2.-ok lettünk, ezért csak annyi időnk volt a prezentációnk előtt, hogy 
megnézzük hol lesz a 'főhadiszállásunk', és lepakoljunk ebbe az irodában. Megettünk még egy-
egy muffint, ittunk egy kis frissítőt - amit természetesen egész nap során biztosítottak nekünk 
- és már következett is a prezentációnk. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem vagyunk egy 
összeszokott csapat, úgy ítélem meg, hogy meglehetősen jól sikerült. Pont 10 percünk volt 
előadni, a szoros időrend miatt. Ezt úgy tartatták be, hogy kivetítettek egy visszaszámlálót. 
Viszont mivel tudtuk hogy ennyi időnk lesz eleve is úgy készültünk, hogy ezt tartani fogjuk, és 
ez abszolút sikerült is.  
Ezután következtek a zsűri kérdései. Tetszett nekik a prezentációnk minősége, a letisztult 
egyszerűség, és az egyedi megvilágítás, és az is, hogy generációkra bontva vizsgáltuk a 
problémát.  
Viszont bizonyos statisztikák nem álltak a rendelkezésünkre, amik nekik nyilván igen, ezért 
egy-két pontban a feltételezésünk nem felelt meg a valóságnak. Az így felmerülő kérdésekre 
véleményem szerint a lehetőségekhez mérten jól reagáltunk.  
 
Ezután neki láthattunk a feladatoknak. Volt egy pénzügyi, egy statisztikai, és egy a 
szimulációhoz kapcsolódó feladat. A pénzügyinek a megoldását abszolút átláttuk, és itt a 
meglehetősen kevés kapott pontot esetleges számolási hibának tudjuk csak tulajdonítani. A 
statisztikai feladatnál véleményünk szerint rossz volt a megoldás, amit közöltek a szervezők, 
emellett természetesen a versenyek ez a része volt a tőlünk legtávolabb álló, ez  így együtt a 
pontszámunkon is látszik. A szimulációs feladat megoldásában viszont viszonylag az 
élmezőnyben végeztünk. A mini prezentációnk során az volt a feladat, hogy ismertessük, hogy 
milyen lenne számunkra az álomállás. Ezt úgy oldottuk meg, hogy egy frappáns ötlettel a 
Maslow-piramis alapján vettük végig a lehetőségeket, ami a pontszámok alapján kevésbé 
nyerte el a zsűri tetszését mint a miénket, illetve ahogy mi vártuk.  
 
Miután végzett az összes csapat, egy közös játék következett, amiben minden csapat részt 
vett.  
 
Ezután pedig az eredményhirdetésen volt a sor. Kiderült, hogy a 9. helyett szereztük meg, 
amitől ugyan jobbat vártunk, de nem csüggedtünk, mert nagyon élveztük az egész napot, és 
természetesen számoltunk azzal is, hogy nem fogják különösebben díjazni, hogy a csapatunk 
2/3-ada mérnök. Mindezeket összevéve, abszolút sikeresnek értékeljük a napot, egy érdekes 
tapasztalat volt, és jól esett megméretni magunkat.  
 



Annak ellenére, hogy a zsűri a szubjektív véleménye alapján nem találta eléggé meggyőzőnek 
egyik prezentációnkat sem - hiszen csak a középmezőnybe, annak is inkább a rosszabbik 
részére pontozta - úgy gondoljuk, hogy ha lehetőségünk lenne se csinálnánk másképp, mert 
ez fejezte ki a legjobban a véleményünket, illetve az egyéniségünket.  
 
Az pedig csak a hab a tortán, hogy a nyereményünk fejenként egy Feldobox kaland csomag, 
amivel egy különleges élményben lehet részünk az ország valamely részén, aminek szerintem 
mindenki örül. Ezután pedig következett a befejezése a napnak, ami természetesen az 
ünneplést jelenti, de ezt már inkább nem részletezném.  
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