
Marosvásárhelyi beszámoló 

A Makovecz ösztöndíj keretein belül egy hónapot töltöttünk a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen.  

A megérkezésünkkor nagyon kedvesen fogadott minket mindenki, ez nagyon pozitív volt, otthon nem 

vagyunk ennyi jóindulathoz szokva. Az elszállásolásunk az egyetem melletti kollégiumban történt, így 

nagyon közel volt hozzánk az egyetem épülete. A szállás kényelmes volt, megvolt minden felszerelésünk, 

amire szükségünk volt, továbbá étkezéshez szükséges alapvető kellékeket is kaptunk az egyetem 

konyhájáról. A konyhán nem sokszor étkeztem, az itteni konyha számomra nagyon olajosnak bizonyult. 

Hétköznaponként konzultálni jártunk Kentelky Endre tanár úrral, illetve bejárhattunk a tájépítészek 

valamennyi évfolyamának óráira. Én a legtöbbször a számítógépes tervezésen vettem részt és azt találtam a 

leghasznosabbnak. Megtanulhattuk az ArchiCAD nevű program alapvető használatát, amit nálunk otthon 

egyáltalán nem oktatnak. Nekem nagyon tetszik, hogy az évfolyamok létszáma alacsony, ez ezen az órán is 

megmutatta előnyeit, hiszen, amikor valaki elakadt, a tanár nő azonnal tudott neki segíteni. Nálunk ez nem 

ilyen egyszerű, hiszen 50-en ülünk egyszerre egy teremben, így sokszor nem is tudunk segítséget kérni, 

emiatt pedig annyira lemaradunk, hogy komoly hiányosságaink vannak egyes programok használatával 

kapcsolatban.  

Az Sapientia könyvtárában sokkal érdekesebb könyvek vannak, mint a nálunk, régen keresett, otthon 

nehezen kapható könyveket találtunk a könyvtárban, nagyon hasznos volt a szakdolgozatunk írása közben. 

A hétvégi kirándulások alkalmával ellátogattunk Parajdra, megnézni a sóbányát, bejártuk Segesvárt, voltunk 

Gyergyószentmiklóson, a Csíky-kertben szállunk meg, ami gyönyörű volt. Ellátogattunk a Gyilkos-tóhoz és 

Békás-szoroshoz, de megmásztuk a Kis-Csohádot is.  Bejártuk természetesen Marosvásárhely városát is, 

voltunk a várban, a kultúrpalotában, az állatkertben, megnéztük a  helyi művész mozit is,  illetve 

kiállításokon vettünk részt.  

Összességében hasznosnak találtam a hónapot. Rengeteget kirándultunk, jó volt kimozdulni Budapestről, 

emellett szakmailag is adott pluszt jócskán, nagyon tartalmasan telt a hónap. Az ottaniak nagyon kedvesek 

voltak velünk, így nehézséggel egyáltalán nem kellett szembenéznünk, azonnal segítettek mindenben, 

intéztek nekünk szállást, autót, mindent. A szépség, a kedvesség, ami itt fogadott minket, nagyon kellemessé 

tette az utat. Csak ajánlani tudom! 


