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A Marketeam szakkollégium őszi kirándulást szervezett Bihar megye egyik gyönyörű
községébe és egyben a barlangászok kedvenc úticéljára, Sonkolyosra. Tíz lelkes tag indult útnak
felfedezni a táj adta szépségeket.
A kirándulás a korai vonatúttal kezdődött Kolozsvárról Sonkolyosra. A közel három órás út
után kiránduló csapatunk túrázni indult. Végigkísérte utunkat a Sebes-Kőrös, illetve egy kiskutya
is csatlakozott hozzánk. Néhány kilóméternyi gyaloglás után megérkeztünk egy sziklás tájhoz,
ahol megálltunk képeket készíteni, ezt követően pedig egy panzió éttermében melegedtünk és
fogyasztottuk el ki-ki a maga forró italát. Sor került egy szakmai beszélgetésre is, ami nagyon
hasznosnak bizonyult. A beszélgetés témája aktuális volt, mindenki elmondhatta véleményét
arról, hogy hogyan lehetne turistákat vonzani Sonkolyosra és miben kellene esetleg fejlődnie a
községnek ahhoz, hogy minél több turista csodálhassa meg szépségeit.

Miután mindenki megpihent, feltöltődve
indultunk tovább. Jó hangulat jellemezte
utunkat, három függőhídon keltünk át,
mindenki nagyon élvezte a filmbe illő átkelést.
A hidak túlsó oldalán gyönyörű helyeket
fedeztünk fel. Egy hatalmas, lehullott
falevelekkel pompázó erdőben jártunk, ahol az
eső miatt csúszós volt a talaj, megnehezítve a
túránkat. Nagy eltökéltséggel kerestük a
barlangokat, domboldalakon, folyó mellett
sétáltunk. Sajnos a barlangokba nem
mehettünk be, de a Nagy Magyar barlang előtt
sikerült csoportképet készítenünk.
Visszaindultunk a község központjába és
éttermet kerestünk, ahol ebédelni tudnánk,
aminek az lett a vége, hogy egy helyi boltban
vásároltunk édességeket. kirándulásunk a
vége felé járt, így beültünk a vonatállomás kis
termébe és vártuk a vonatunk érkezését.
Csapatunk elégedetten szállt fel a hazafelé
tartó vonatra.
Kolozsvárra érkezve mindenki hazaballagott csupa jó élményekkel gazdagodva. Összességében
egy klassz kirándulás részesei lehettünk egy őszi vasárnap délutánon.
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A kirándulásban résztvevők véleményei:
Deák Balázs: "Szerintem nagyon jó és élvezetes
kirándulás volt. Csapatépítő jelleget tekintve
kiváló volt, jobban összekovácsolódott a csapat,
aminek nagyon örülünk. Bízunk benne, hogy a
jövőben is sor kerül ilyen jellegű programokra."
Szabó Anett: "A kirándulásunkon nagyon jól
éreztem magam, habár elfáradtam és
félelmetesek voltak a hidak.. de családi
hangulatot éreztem"
Halász Edina: "Egy csapatépítő kirándulás,
aminek alapja a túrázás volt, de meg lett
fűszerezve szakmai beszélgetéssel, és rengeteg
jókedvvel. Várom a folytatást! "
Zonga Bianka: "Kalandos út volt"
Balázs Eszter: "Attól függ honnan nézzük"
Nagy Zsuzsa: "Hát egy nagyon tartalmas,
eseménydús nap volt, új embereket ismertem
meg, valamint úgy érzem sikerült a kirándulás
alatt még jobban a csapat tagjává válni"
Darvas Andor: "Nagyon jó volt, össze rázta a csapatot, szerintem több ilyent kéne tartani, mert
mindenképp hasznos"
Tóth György Botond: "Kirándulás Erdély eldugott és csodálatos tájain egy mindig vidám csapattal
mindig felejthetetlen élmény !"
Juhász Patrik: "Bár a sonkolyosi kirándulás csak egynapos volt, a közösen eltöltött idő alatt
alkalmunk volt jobban megismerni egymást, így rendkívül jó csapatépítő program volt. A
csapatépítés mellett a szakmaiság is helyet kapott, a beszélgetés során egyeztettünk a jövöbeni
feladatokról, feladatkörökről így elmondhatjuk, hogy egy nagyon produktív napot tölthettünk el
Sonkolyoson. "
Csató Örs: "Új tagként a kirándulásnak köszönhetően úgy tűnik, mintha már évek óta Marketeam
tag lennék, összrázta a csapatot. Várom a következőt"
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