
Az új bentlakáselnök, Marosi Szilárd 
kötetlen beszélgetésen osztotta meg 
velünk részletesebben mindazt, amit 
a kollégiumi életről tudni érdemes. 
Szilárd másodéves hallgató, HÖK-tag. 
Elmondása szerint bárhol vagyunk, 
bármit csinálunk, a lényeg, hogy 
„tudjunk megmaradni embernek”. 

– Valljuk be, hogy az egyetemi 
élet szerves részét képezi a bentla-
kásban folytatott aktivitás, az ott 
töltött idő és szórakozás. Milyen 
feladatokkal szembesülsz nap mint 
nap mint bentlakáselnök?

– Én úgy vélem, hogy az egye-
temi élet javarészt a bentlakásban 
történik, ott alakul ki a legtöbb 
barátság, ott történnek meg vicces 
események, amire később öröm-
mel fogunk visszagondolni. A nap-
jaim nagy részét az egyetemi órák 
és a Hallgatói Önkormányzatban 
való tevékenykedésem fedi le, 
mindemellett időt kell szakítsak a 
bentlakással kapcsolatos teendők-
re is, mint például gyűlést tartani, 
meghallgatni a diákok panaszait, 
igényeit, és megpróbálni eleget 
tenni kéréseiknek.

– Viszonylag nagy felelősségnek bi-
zonyulhat ez a fajta kötelezettség. 
Mi vett rá arra, hogy igent mondj, 
amikor felkértek erre a feladatra?

– Felelősség szempontjából is 
elég nagy súlya van ennek az „el-
nök” posztnak. Nagyon sok min-
denre oda kell figyelni, leginkább 
a beköltözés előtt, illetve közben 
van a legtöbb munka, de év köz-
ben is akad mindig teendő, amivel 
foglalkozni lehet, és kell is. Engem 
személy szerint nem saját érdek 
motivált, hogy elvállaljam ezt a 
szerepet, semmivel sem akarok 
jobb lenni másnál, mindig csak sa-
ját magamat akarom felülmúlni, és 
ezt csakis úgy tudom elérni, hogy-
ha kimozdulok a komfortzónám-
ból. Örültem annak, hogy engem 
ért a megtiszteltetés, engem kér-
tek meg rá, hogy vállaljam el ezt 
a posztot. Kellemes csalódásként 
ért a felkérés.

– Hogyan kezeled a stresszes 
helyzeteket – mivel feltehetően egy 
ekkora közösségen belül akadnak 
bőven nézeteltérések –, hogyan ol-
dod meg őket?

– A stresszes helyzeteket sen-
ki sem szereti. Figyelembe véve, 
hogy én is egyidős vagyok azokkal 
a fiatalokkal, akik az egyetemre 
járnak, nem érzem úgy, hogy ki-
tűnnék közülük a korom miatt, 

mégis érzek felőlük bizonyosfajta 
tiszteletet, ami nagyon jólesik, 
és ezt én is próbálom viszonoz-
ni. A kellemetlen szituációk sok 
mindenből adódhatnak, lehet az 
igénytelen szobatárs, hangos-
kodás a szomszédban, kisebb-
nagyobb csínyek, amelyek elő-
fordulhat, hogy problémát okoz. 
Minden esetben az a lényeg, hogy 
megőrizzem a nyugalmamat, mi-
velhogy azok a diákok az én segít-
ségemre várnak vagy szorulnak. 
A megoldások közé tartozik a 
kompromisszumkötés, ami az ese-
tek legnagyobb többségében be is 
szokott válni. Szerencsére eddig 
még nem volt komolyabb prob-
léma, viszont ha lesz is, késznek 
érzem magam, hogy közösen meg-
oldjuk, mivel nem a két fél között 
van a probléma, hanem a két fél 
van a probléma ellen.

– Bizonyára, tágulhatott a látó-
köröd. Mesélnél nekem arról, hogy 
mivel gazdagodtál, valamint mi-
lyen nézeteket vallasz az egyetem-
ről, diákokról, amióta bentlakásel-
nök vagy?

– A tavalyi évünk sajnos java-
részt otthon zajlott, nem tudtuk 
megtapasztalni az egyetemi di-
ákéletet. Az idei évünk eddig jól 
zajlik, szerencsére tudtunk prog-
ramokat szervezni, meg tudtuk 
tapasztalni, hogy milyen az, ami-
kor végre egyetemisták lehetünk. 
Kisebb koromban el sem tudtam 
volna képzelni, hogy milyen do-
log lehet egyetemistának lenni, de 
most, semmiért sem adnám. Érté-
kes az a sok barátság, amely kiala-
kult, teljesen más közösségi életet 
tapasztalunk meg az egyetemen. 
Semmivel sem érzem különbnek 
magamat a többi diákhoz képest, 
mivel sem polgármester, sem ál-
lamelnök nem vagyok. Én a bent-

lakókat képviselem, de végső soron 
úgyis az a lényeg, hogy mindegy 
milyen posztban vagyunk, tudjunk 
megmaradni embernek. Ezen belül 
pedig a bentlakás olyan, mint egy 
nagyon nagy család, hogyha szük-
ségünk van valamire, akkor a másik 
jó szívvel megosztja a sajátját, és ez 
az, ami embert farag belőlünk.

– Biztatod a diákokat, hogy tevé-
kenyen vegyenek részt a közösség 
életében, szorosabb emberi kapcsola-
tokat alakítsanak ki?

– A diákokat csakis arra tu-
dom biztatni, hogy egymásnak ne 
okozzanak fájdalmat, mert senki 
sem szeretné szerintem úgy végig-
járni ezt a 3 vagy akár 4 évet, hogy 
mindig keserű szájízzel kelljen be-
jöjjön az épületbe. Hogyha mással 
akár vitázunk is, egyetemen kívül, 
tudjuk mindig, hogy a bentlakás 
az a hely, ahol biztonságra lelünk, 
ahol elmondhatjuk a barátainknak 
a problémáinkat, megoszthatjuk az 
örömünket, és együtt ünnepelhe-
tünk vidáman. Mindenkit arra buz-
dítok, nem csak a bentlakókat, 
hogy élvezzék ki a pillanatokat, ne 
szomorkodjanak, mert ha nem is 
sikerül elsőre akár egy vizsga, nem 
kell búslakodni, mert lesz alkal-
munk kijavítani a hibáinkat.

– Senki sem tökéletes, de ettől lesz 
szép és teljes a mi „kis” bentlakói 
csapatunk is, hogy rejlenek hibák 
benne. Milyen javaslataid vannak 
a jövőre nézve technikai szempont-
ból, illetve a diákok hozzáállásával 
kapcsolatban?

 – Mint minden csapatban 
vagy létesítményben, így nálunk 
is előfordulhatnak hibák, problé-
mák. A mi bentlakói csapatunk-
ban annyi hibát véltem eddig felfe-
dezni, mondjuk, ez nem is igazán 
sorolható hibának, inkább észre-
vétel, hogy vannak néhányan, akik 
jobban szeretnek inkább a szobá-
ban lenni egyedül, filmezni vagy 
olvasni, mintsem hogy a többiekkel 
legyenek, szociális életet éljenek, 
és kiélvezzék ezt a kevés időt, amit 
együtt tudunk tölteni. Technikai 
szempontból nézve a dolgokat, 
a felsőbb emeleteken akad némi 
probléma, a bentlakók kell hogy 
várjanak egy keveset a meleg víz-
re például, amíg felér a csövekben, 
de ez szerintem nem olyan nagyon 
nagy probléma, amivel nem lehetne 
együtt élni. Összességében szerin-
tem nagyon jó bentlakásunk van, 
jól felszerelt, itt-ott vannak szép-
séghibái, de a miénk.

Portik-Lukács Linda-Dóra

Nagymértékű odaadással és kitartó 
munkával, negyedik helyezést ért el 
a Janus Pannonius Közgazdasági Szak-
kollégium által szervezett versenyen 
résztvevő sapientiás hallgatók csapata, 
az Enigma. A verseny két fordulóból állt, 
ahol először a kertészeti vállalkozások 
struktúrájára kellett figyeljenek a diá-
kok, majd ezt követően egy ipari csarnok 
adatközpontosítását kapták meg fel-
adatként a hallgatók. A próbákat sike-
resen teljesítették. Mike Kinga, a csapat 
új tagja lelkesedéssel beszélt frissen 
szerzett tapasztalatairól, csapattársa 
Gergely Norbert is beszámolt benyomá-
sairól. Ő egyébként már több hasonló  
jellegű megmérettetésen vett részt.  

P. L. L. D.

A Sapientia – EMTE Csík-
szeredai karát képviselte, 
az elmúlt hónapban, az I. 

Pécsi Menedzsment Esettanulmány 
Versenyen az Enigma csapata. A csa-
pat tagjai Lőrincz Annamária, Mike 
Kinga, Ladó Norbert és Gergely 
Norbert voltak. Az esettanulmány-
versenyt megelőzően részt vettek 
egy selejtezőn, amely keretén belül 
egy kisebb tanulmányesetet kellett 
megoldaniuk. Ezt teljesítve jutottak 
be a legjobb 12 csapat közé, az októ-
berben tartott versenyre. 

Érdekfeszítő verseny

A verseny Pécs zajlott, viszont mi 
sajnálatos módon az online térben 
teljesítettük a feladatot, a járvány-
helyzet miatt. 

– Számomra a pécsi menedzs-
ment esettanulmány-verseny az 
elején egyszerre tűnt izgalmasnak 
és félelmetesnek. Izgalmasnak gon-
doltam, mivel még nem vettem részt 
esettanulmány-versenyen, de jó 
ötletnek tartottam kipróbálni ma-
gam benne. Emellett azért féltem 
egy kissé, mert új csapatban kellett 
dolgoznom, ahol a csapattársaim már 
jól ismerték egymást, így kihívásnak 
tűnt, hogy majd én is a segítségükre 
lehetek-e. Ezzel szemben már az 
elején befogadtak engem, és emiatt 
gyorsan, illetve gördülékenyen mű-
ködött a csapatmunka köztünk. A 
verseny az elejétől az eset kidolgozá-
sán át az eredményhirdetésig érdek-
feszítő volt. Amit a legjobban sajná-
lunk mindannyian, hogy nem tud-
tunk kiutazni Pécsre, emiatt online 
vettünk részt az eseményen. Összes-
ségében örülök, hogy részt vehettem 

egy ilyen versenyen és, hogy sikerült 
jó helyezést elérnünk – számolt be a 
csapat új tagja a versenyen szerzett 
tapasztalatairól. 

A feladatról 

Gergely Norbert ugyanakkor rész-
letesen mesélt a versenyről. Elmond-
ta: feladatként elég érdekfeszítő 
esettanulmányokat kaptak, amelyek 
témája a bérbe adott ingatlanok, va-
lamint az adatközpontok és ezeknek 
helyszínt biztosító vállalatok me-
nedzsmentje volt. 

– Az versenyt elbíráló bizottság 
arra szeretett volna választ kapni, 
hogy miként valósítanánk meg egy 
adatközpont működtetését, csak 
helyszínt biztosítanánk, vagy az 
egész szolgáltatáscsomagot nyúj-
tanának-e a nagyközönség felé, 
valamint a szükséges áramellátást 
miként oldanák meg. Ezeknek a 
kérdéseknek kapcsán arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy megfelelő 
szaktudás, illetve partnerség hiányá-
ban kivitelezhetetlen lenne mind-
ezt megvalósítani, tehát az esetet 
úgy oldottuk meg, hogy különböző 
partnerségeket kötnénk információs 
technikában jártas vállalatokkal és 
zöldenergia-szolgáltatókkal. Az ese-
tünk megoldása, és a partnerségeken 
alapuló menedzsmenttervünk meg-
lehetősen tetszett az elődöntő zsű-
rijének, hiszen első körben tovább is 
jutottunk a döntőbe, ahová a legjobb 
négy csapat jutott. Délután folyamán 
ismét bemutattuk a megoldásunkat, 
amelyet már egy többtagú bizottság 
bírált. Számos kérdést intéztek hoz-
zánk a bemutatót követően, amelyek 
a megoldásunk leginkább technikai, 
illetve pénzügyi oldalára irányul-
tak. Ezeket a kérdéseket legjobb 
tudásunk szerint meg is válaszoltuk 
– mondta a versenyző. Miután mind 
a négy döntős csapat bemutatta 
megoldását a döntőben, következett 
az eredményhirdetés, ahol sajnála-
tos módon a dobogóról lecsúsztak, 
de a különdíjas negyedik helyet meg-
szerezték. 

– Végsősoron úgy gondoljuk, 
hogy bár nem kerültünk be az első 
három helyezésbe, mégis számos 
tapasztalattal lettünk gazdagabbak, 
amelyeket nem feltétlenül tanulunk 
meg a tanórák alatt. Épp ezért egye-
düli online résztvevőként is büszkék 
vagyunk az elért eredményre – zárta 
beszámolóját Gergely Norbert.
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A lényeg, hogy tudjunk 
megmaradni embernek 
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