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A MarkeTeam Szakkollégium csapatépítő kiránduláson vehetett részt 2015. április 24-26 

között Jósikafalván. Ennek célja, hogy összekovácsolja a csapatot, miközben szakmai tudást, 

tapasztalatot is sajátíthatunk el. Összesen tizenheten vettünk részt ezen (14 jelenlegi 

MarkeTeam tag és 3 mentor). 

Az úton kialakult egy kellemes, baráti hangulat. A megérkezés után kisebb csapatokra osztottuk a 

kiránduláson résztvevőket (e csapatok állították össze a reggelit/vacsorát). Az első nap máris egy 

bemelegítő tornával kezdődött, amit Bajkó Erika tartott. Gondoskodott róla, hogy mindenkit 

megmozgasson és kirázza az utolsó csöpp álmot is a szemeinkből. Végre mindenki felébredt. Az 

ezt követő csapatépítő játékok során még jobban megismertük a szakkollégium tagjait. 

Szamurájoztunk, megtanultunk bízni egymásban, felismertük egymás erősségeit és 

gyengeségeit.  Mindennek köszönhetően könnyebb lesz a jövőben együttműködni, amikor valós 

helyzetekben kell döntenünk, kapcsolatba lépnünk egymással és csapatként megoldani a nekünk 

kiosztott feladatokat. A csapatépítés a közös grillezés alatt tovább folytatódott. Eközben 

érkezetek meg mentoraink, dr. Alt Mónika-Anetta, dr. Săplăcan Zsuzsa és drd. Seer László. 

Megtömtük a hasunkat és indultunk is kalória-égető útra: öt kör métára egy erdei tisztáson. A 

méta után még maradt egy kis energiánk kisétálni a Fântânele tóhoz. 

Ami a legtöbb tanulságot jelentette számunkra, az a Dr. Seer László által vasárnap megtartott 

workshop volt, „Kislépések-nagycélok: személyes márkázás és networking az interneten” címmel. 

Megtanultuk például, hogy a mód, ahogyan a döntéseket meghozzuk mennyire függ a 

személyiségünktől. A bemutatottakat gyakorlatba is ültettük a workshop után. Csapatokra 

osztódtunk annak függvényében, hogy ki milyen kategóriába sorolta magát. Elképzeltük, hogy tíz 

év múlva, már befutott közgazdászként ösztöndíj- illetve tapasztalat-szerzési lehetőséget 

nyújtunk az akkori MarkeTeam tagoknak. A megoldás nyújtás mellett egyes tagok nem mellőzték 

részletesen bemutatni, hogy hány gyerekük lesz és melyik sztárral fogják az álompárt alkotni. 

Annyira megtetszett nekünk a szombaton meglátogatott tó, hogy egyszerűen nem bírtunk betelni 

a látvánnyal és még egyszer meglátogattuk indulás előtt. Hasznos volt ez a hétvége. Újult erővel 

fogunk nekivágni a hétköznapoknak. Bármi lehetséges. Minden ötlet jó. 

 

Csibi Beatrix-K. 

 


