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MarkeTeam Tehetségtábor Beszámoló 
2016. december 10-11., Árokalja, Beszterce-Naszód megye 

December 10-11. között került megszervezésre a 2016-os MarkeTeam Tehetségtábor az egyetemhez 

tartozó Bethlen kastély és diákszálláson, Árokalján, Beszterce-Naszód megyében. A táborban részt vett 

tizenhat MarkeTeam tag – köztük az új tagok is – és három mentor – dr. Săpăcan Zsuzsa, dr. Alt Mónika 

Anetta és a szakkollégium új mentora is, dr. Csepeti Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. A 

tábor programja egyaránt tartalmazott szakmai és szórakoztató, csapatösszerázó tevékenységet, így az új 

tagoknak lehetőségük nyílt jobban megismerni a régi tagokat és a mentorokat. Az UniShadowing 

program keretében ezúttal Filep János, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákja nyerhetett 

betekintést az egyetemisták életébe.  

Másfél órás buszozás, a szobák elfoglalása és a helyi „magazin mixt” felfedezése után kezdődött el a 

tábori program. Először néhány ismerkedős játékkal kezdtünk, amelyet Balogh Adrienne és Darvas Andor 

vezettek. Megtudtuk, hogy van, akinek a kedvenc étele a borsófőzelék virslivel (és véletlenül pont az volt 

vacsorára), illetve hogy mi mindenre jó egy csomag papírzsebkendő. Lehetőségünk adódott megnézni 

belülről is a gyönyörű Bethlen kastélyt. 

Ezt követte a szakmai program, ahol az End-Ibo, többnyire házi csokit gyártó vállalattal ismerkedtünk 

meg, majd termékkóstolás következett. Ezután kisebb csoportokba szerveződtünk, és új ötleteket 

találtunk ki, amelyekkel a márka ismertebbé válhat, növelheti az értékesítését és visszaszerezheti a 

piacvezetői pozícióját. Az ötleteinkhez kézzel készített PowerPoint-diákat készítettünk, majd bemutattuk 

a mentoroknak és a többi csapatnak. 

Az este hátralevő részében szabad program volt, ahol felettébb jól éreztük magunk társasjátékok főleg 

Bang és egy pohár bor mellett. Valamint részünk volt egy felejthetetlen éjszakai túrában.  

Alig néhány óra alvás után pedig újból folytattuk a tábori tevékenységet, átbeszéltük a MarkeTeam éves 

programját, tevékenységeit, illetve mindenki elvállalt néhány feladatot. Ezt egy finom ebéd és egy rövid 

séta követte a kastély környékén, majd fáradtan, de elégedetten és új élményekkel, barátokkal 

gazdagodva buszoztunk vissza Kolozsvárra. 

Vélemények: 

Balog Andrienne: “Számomra a tábor egy lehetőségnek bizonyult arra, hogy építsem a kapcsolathálom 

és gyarapítsam a tudásom. Az ilyen alkalmak segítenek, hogy fejlesszem alkalmazkodó képességem, 

hiszem sokszínű a társaság, ez pedig egyben kihívás és öröm is. Nagyon jól éreztem magam és örvendek, 

hogy egy kreatív csapattal dolgozhattam együtt, akik kellemesen megleptek tudásukkal és 

szervezettségükkel. Végezetül csak ajánlani tudom mindenkinek a tábort.” 

Gergely Izabella: “Nagyon jó volt részt venni a táborban, úgy érzem, hogy nagyon jól összebarátoztunk a 

többiekkel. A csoportos esettanulmány megoldása, bemutatása is nagyon fejlesztő volt, ismereteinket 

bővítettük, kreativitásunkat is megcsillogtattuk. Az ilyen alkalmakat bármikor szívesen megismételném.” 

Darvas Andor: “Nagyon hasznosnak tartottam a tábort. Véleményem szerint egy nagyon jó csapatnak 

sikerült összerázódnia a hétvége folyamán. Rengeteg hasznos és tartalmas programokon vettünk részt, 

ami úgy érzem, hogy hozzá járult a szakmai fejlődésünkhöz. Én, személy szerint több ilyen táborba is 

részt vennék, és örülök, hogy a Marketeam új aktív tagokkal bővült.” 

Deák Balázs: “Én nagyon jól éreztem magam. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűlt a csapat, 

alkalmunk volt megismerni minden tagot úgy a szervezett programok/feladatok keretében, mint a 
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szabad tevékenységek során. Véleményem szerint kellemes emlék marad mindannyiunk lelkében, mivel 

tényleg nagyon jól összerázódtunk, jókat szórakoztunk s persze nem utolsó sorban nagyon ötletes 

projekteket hozott össze mindenki. Kíváncsian várom a következő tábort/kirándulást, remélem legalább 

ilyen jó lesz az is.” 

Sándor Erik: “Élményekkel teli hétvége volt, nagyon örülök annak, hogy sok értékes tulajdonsággal 

rendelkező új embert ismerhettem meg, közösen tágíthattuk a nézőpontunkat és ezt mind kötöttségek 

nélkül jó hangulatok között. Újra bebizonyosúlt, hogy tanulni nem csak szürkén lehet, hanem jókedvel és 

szórakozással egybekötve is.” 

Halász Edina: “Számomra ez a tábor egy kellemes élmény volt. Jól megszervezett programokkal, ahol 

tapasztalatot és új barátokat szereztem. Remélem, hamarosan megismételjük.” 

Balázs Eszter: “Nagyon jól éreztem magam, jók voltak a programok, összeráztak kissé a csapatot. Ezekből 

kifolyólag kellemesen csalódtam a táborba. A projekt szakmai szempontból hasznos volt, tanultunk 

egyet, s mást. Szerintem elég jó belátást nyújtott a Marketeam működésébe” 

Zonga Bianca: “A hétvégi tábor nagyon jó élmény volt számomra. Jobban megismerhettem a 

szakkollégium többi tagjait, együtt oldhattunk esettanulmányt, ami hasznos volt es szórakoztató is 

egyben. A szabadidőkben nem unatkozunk (az esti felfedező út nagy kaland volt, a kaja finomra sikerült). 

Összességében megérte elmenni.“ 

Magyari Bíborka: “Az elmúlt hétvége nagyon jól telt, hiszen új, érdekes embereket ismertünk meg, 

akikkel később együtt dolgozhatunk majd különböző projekteken. A délutáni csoportmunkától kezdve az 

éjszakai expedícióig sok élményben volt részünk. Azt szeretném, ha az ezutáni tehetségtáborok 

mégjobbak lennének! “ 

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani a tábor támogatóinak az Agrosel Kft és Turul Consulting Kft-

nek! 

 

Igaz Beáta, MarkeTeam tag 

 


