
Makovecz-Program Beszámoló 

 

Izgalmas év-, és félévkezdést tartogatott az NKE szakkollégiumai, így az Ostrakon 

delegációjának számára is a 2018. Január 27-étől egészen Február 4-éig tartó tanulmányi 

kirándulás, melyet a Makovecz-Program jelentett számunkra. 

Szervezetünket Sós Natália és Földes Viktória másodéves Közigazgatás-szervező hallgatók 

képviseltük. 

Utunknak 2018. Január 27-én reggel Budapest-Népligettől vágtunk neki, első napunkon 

Kolozsvárra utaztunk. Kisebb kitérővel megtekintettünk a magyargyerőmonostori református 

templomot, ahol Hover Zsolt lelkész vezetett körbe minket. Beszámolójából megtudhattuk, 

hogy az ódon falú épület falait eredetileg 1196-ban emelték, illetve, hogy az idők folyamán 

többször is lerombolták, és újjáépítették. 1241-ben feldúlták a tatárok, és III. Károly 

várromboló rendelete sem kegyelmezett az addigra már fallal körbevett építménynek. A 

közösség nem adta fel, így mi már a romanika és gótika stílusjegyeit hordozó, kazettás 

mennyezetű templomot láthattuk, ahol a jellegzetes kék-fehér kombináció uralja a teret.   

Különleges körbevezetésünk után folytattuk utunk, és rövidesen megérkeztünk Kolozsvárra. 

Szállásunk helyszíne a Szent Kamill Otthon volt, ahol Dr. Balog Adalbert EMTE tudományos 

rektorhelyettes fogadott minket. Szobáink elfoglalása után rövidesen vacsorázni mentünk, a 

kolozsvári tartózkodásunk alatt „törzshelyünkké” vált Bulgakov Caféba. 

Január 28-án délelőtt a Kolozsvári Magyar Színházban a Légy jó mindhalálig című musicalt 

tekinthettük meg, Rektorhelyettes úr kíséretével. Igazán színes, ingergazdag, tartalmas és 

szórakoztató előadásban volt részünk. A délután folyamán megküzdöttünk a Citadella 

lépcsőivel, ahol a panoráma kárpótolt minket. Ezután visszaballagtunk a Kis-Szamos 

túlpartjára, a Sétatérre, ahol a befagyott tóról nézhettük a naplementét. Majd visszamentünk a 

szállásra kicsit átmelegedni, hogy utána elinduljunk a Bulgakovba, ahol napunkat méltón 

zártuk. 



Hétfőn a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen indítottuk napunkat, adminisztratív 

ügyintézést követően a délelőtt folyamán szemügyre vehettük Kolozsvár történelmi 

nevezetességeit, Dr. Lupescu Radu adjunktus idegenvezetésével. A Bethlen-bástyától 

indultunk, jártunk a Farkas utcai református templomban, amely előtt az eredeti Szent 

György-szobor kapott helyet, és ahol a gótika elemei dominálnak, valamint fejedelmi 

családok címerei képezik a dekoráció részét. Körbevezetésünk folyamán elhaladtunk a Babes-

Bolyai Egyetem mellett, útba ejtettük a Mátyás Király-szobrot, és érdekességek 

meghallgatása után betekintést nyertünk a Szent Mihály plébániatemplomba. A felújított 

épületben középkori freskót, hatalmas színezett ablakokat, egy középen elterülő oltárt, és 

megannyi díszítőelemet csodálhattunk meg. Ezután a Református Kollégiumba lestünk be, 

ahol megtudhattuk, hogyan tanultak a szerzetesek, majd az I. Ferenc és Karolina Auguszta 

látogatását ábrázoló különleges szobrot, az Obeliszket is megnéztük, amely azért is 

különleges, mert egyiptomi stílusban épült. 

A Főtérhez közeledve Mátyás Király (igaz, csak kívülről), és Bocskai István szülőházát is 

meglátogattuk, utóbbi épületben jelenleg az EMTE székháza működik.  

A történelmi emlékekkel tűzdelt túránk után visszatértünk a campusra, ahol ebédünk 

elfogyasztása után Gödri Csilla PR-felelős tartott nekünk előadást az Egyetemről, illetve a 

Karról. Rövidesen Dr. Tonk Márton dékán úr prezentálta, milyen a magyar felsőoktatás 

Erdélyben, illetve milyen kihívásai vannak mindennek. Elgondolkodtató előadása után 

körbevezettek minket az egyetemen, a hatodik emeleti könyvtártól kezdve a perszimulációs 

termen és a Hunyadi Mátyás dísztermen át egészen a Stúdióig. Alapos túránk után a Bulgakov 

Caféban töltöttük vacsoraidőnket, majd szállásunkra indultunk. 

Január 30-án Dr. Murádin János adjunktus vezette körbe a csoportot a Gulag-és 

Makettkiállításon, mely a kiállított levelek, személyes tárgyak miatt volt számunkra 

maradandó. Ezt követték Dr. Horváth Zsófia interaktív önismereti gyakorlatai. Ebéd után Dr. 

Bakk Miklós tartott előadást arról, hogy hazudnak-e a politikusok, vagy sem. A csoport 

témához való érdeklődését az is jelezte, hogy sok kérdés érkezett az előadóhoz. Ezután a 

társasjáték-délután következett a csoporttal és a HÖK jelenlávő tagjaival, mely után 

felszabadultan érkeztünk a vacsora helyszínére, napunk zárásaként. 

Január utolsó napján ízelítőt kaphattunk a Kolozsvári Kar hallgatóinak életéből, ugyanis a 

HÖK-elnök prezentáción, illetve videón keresztül is bemutatta, milyen érzés ott tanulni, 

hallgatói szemmel. Ezt követően a szakkollégiumok egy-egy képviselője tárgyalt 

Rektorhelyettes úrral szervezeteink, és a Sapientia hallgatói szervezeti, elsősorban 

szakkollégiumai együttműködési lehetőségeiről. Az Ostrakon Szakkollégium a hallgatói 

mobilitást, kutatást emelte ki, mint várható húzóerőt. 

Rövid megbeszélés után Dr. Balog Adalbert, fentebb is említett rektorhelyettes úr tartott 

nekünk előadást kutatásmódszertani és tudománymetriai kérdésekről. Őt követte ebéd után 

Dr. Toró Tibor adjunktus, aki nagyváradi Voltaire-utcai, és bánffyhunyadi cigányság-

kutatásának eredményeit tárta elénk. A délután további részét a Hunyadi Mátyás díszteremben 

töltöttük, ahol sapientiás hallgatók díjnyertes rövidfilmjeit vetítették le nekünk, úgy mint pl.: 

Mátyás, Mátyás, Ariadné fonala, Lepkegyűjtő… A nap végére nem maradt hátra, mint a 

szinte szokásos vacsora a Bulgakov Caféban. 



Február elsejével magunk mögött hagytuk Kolozsvárt, hogy Csíkszeredába utazzunk. A 

délelőtt folyamán Marosvásárhelyen is jártunk, ahol mind az ottani kart, mind pedig a 

Kultúrpalotát is megtekinthettük. A Kultúrpalota rendkívül ingergazdagnak bizonyul kézzel 

festett falaival, tükörtermével, hangversenytermével (ahol próbáló zenészeket is elcsíptünk), 

és kiállításával. A Kar falai közt, ahol főként mérnöki területeken képezhetik magukat a 

hallgatók, Kocsis Andrea PR-felelős segített nekünk eligazodni. Beleshettünk mérnöki 

laborokba, láthattunk izgalmas kísérleteket, majd ebédünk után a Kollégiumot is szemügyre 

vehettük.  

Körbejárásunk után búcsút intettünk a marosvásárhelyi karnak, hogy este Csíkszeredába 

érkezzünk. A kari kollégiumban kapott szállásunk elfoglalása után a Bandidos étteremben 

fogyasztottuk el vacsoránkat. 

Február másodikán a délelőtt folyamán csoportokra bontva megnézhettük a CSI:Sapientia –

vetélkedő döntőjét, ahol gimnáziumi diákok mérettettek meg egymással. Bejártuk a laborokat, 

ahol részben kísérletek, részben pedig az ő munkájuk, bizonyítékok feltárása zajlott. Majd Dr. 

Bakó Rozália docenssel szervezeti kultúra tréningen vettünk részt. Tesztet töltöttünk ki, 

amelyben értékelésünk alapján megkaptuk, milyen szervezeti kultúrát preferálunk. Ezt 

követően csoportokra osztva – mi Nagy Rebekával és Vladár Veronikával kiegészülve- 

elemeztük a hatalomkultúrát, annak vezetőjét. Röviddel eztán megebédeltünk, és 

Csíksomlyóra látogattunk el. Megcsodálhattuk a kegytemplom barokk stílusjegyeit és a 

Mária-szobrot, és a panorámában is gyönyörködhettünk. Majd a Csíki Székely Múzeum 

interaktív kiállításait járhattuk végig, melyek a székely életmódot, Weöres Sándor 

munkásságát, és a Mikó Vár történetét tartalmazták. Újabb tartalmas napunk végén ismét a 

csíkszeredai Bandidos-étteremben vacsoráztunk. 

Kirándulásunk utolsó aktív napját a Csíki Sörgyárban tett látogatásunk, és a Szent Anna-tavi 

kalandunk tette emlékezetessé. A sörgyárban különleges söröket (élesztős és az újonnan 

piacra kerülő áfonyás) és alapanyagait kóstolhattunk, emellett pedig készülésének 

folyamatába is bepillanthattunk. Látogatásunk befejeztével a tóhoz vettük az irányt. A rossz 

idő ellenére is remek programban volt részünk, hiszen szánkózhattunk egy 1,5 kilométeres 

pályán, ettünk kürtőskalácsot (ebédünk kisebb bánatára), és részünk volt egy olyan 

élményben, mely talán csak keveseknek adatik meg: sétálhattunk a teljesen befagyott tavon! 

Ezután összekötött szánjainkat autóval húzták fel a kiindulási pontra, leszállásunk után 

ebédelni indultunk. A délután folyamán lehetőség volt pihenésre, és egy rövid túrára, ahol a 

Csiszár fürdő ásványi anyagokban gazdag forrásait tekinthettük meg. Ezt egy hócsata követte, 

persze csoportépítési jelleggel. Csíkszeredába való visszaindulásunk után azonban egy, 

pontosabban három váratlan meglepetés is várt minket, ugyanis három medvét is láthattunk 

egészen közelről! Mindannyiunk számára különleges volt mind ez az élmény, hiszen 

természetes élőhelyükön nem mindenki lát medvéket, mind pedig az egész nap. Zárásként 

utolsó vacsoránk oldott hangulatban telt. 

Szállásunkra visszaérkezve mind szorgosan láttunk neki az összepakolásnak a hazaútra, 

persze a kirándulás legjobb történeteinek elmesélés sem maradt el. 

Február negyedikén búcsúztunk Erdélytől, indultunk Csíkszerdából, s hosszú utunk végén 

ugyanoda érkeztünk, ahonnan indultunk: Budapest-Népliget. Így ért hát véget számunkra a 

2018-as téli Makovecz-Program. 



Készítette: Földes Viktória 

Képek:  

Magyargyerőmonostor, Szent 

Mihály plébániatemplom, Farkas 

utcai református templom, 

Csíksomlyói kegytemplom, 

Kolozsvári Könyvtár, Papanasi, 

Mátyás Király szobor, Légy jó 

mindhalálig finálé, Sétatér, 

Babes-Bolyai Egyetem, a 

Marosvásárhelyi kar épülete, 

Csíksomlyó, Szent Anna-tó, 

Hatalomkultúra 

Sós Natália, Földes Viktória 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


