
Beszámoló 

 A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében 2018. február 14. és március 15. között 

egy élménydús hónapot tölthettünk el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Csíkszeredai Karán.  

Érkezésünket hosszas előkészületek előzték meg, kíváncsian vártuk, hogy milyen új 

élményekkel fogunk gazdagodni. Nem csalódtunk, hiszen a február 14-i, késő esti 

érkezésünkkor általunk eddig nem tapasztalt kedvességgel találkoztunk. A Portás (Kapus) 

barátságosan állt hozzánk, és ismertette röviden az itteni szokásokat és szabályokat. Amikor 

megkaptuk a szobakulcsunkat, még nem is sejtettük, hogy a szobaajtó előtt hatalmas 

nevetésben fogunk kitörni, ugyanis realizáltuk, hogy a 424-es szoba tulajdonképpen az orvosi 

elkülönítő, izolátor. Rögtön ki is alakítottuk azt a szokásunkat, hogy az ajtó felett található 

vöröskeresztes lámpát benntartózkodásunk esetén fel, más esetben pedig lekapcsoltuk. Miután 

lepakoltunk, elindultunk az Ólommadár nevű kultúrpalotába.  

Másnap a hivatalos ügyek intézése következett. Szerencsénkre egy nagyon kedves 

koordinátorral találkozhattunk, aki segítőkészségével hozzájárult ahhoz, hogy mihamarabb 

beilleszkedjünk. Volt szerencsénk egy rövid idegenvezetésben is részesülni, az egyetem körül. 

Első hétvégénk során úticélunk a gyönyörű Csíksomlyó volt, ahová egy kedves egyetemista is 

elkísért minket.  

A rákövetkező hétfőn már belevetettük magunkat a munkába, hiszen tanulmányutunk 

elsődleges célja az volt, hogy produktívan töltsük az időt. Ebben nagy segítségünkre volt 

fogadótanárunk. Azt tapasztaltuk, hogy a Sapi hasonlóan hallgatóbarát, mint a Szent István 

Egyetem.  

György célja az volt, hogy elkészítse szakdolgozatát, mely Hargita megye aktuális 

agrárgazdasági helyzetét mutatja be. A konzulense segítségével csaknem teljesen befejezte 

munkáját, amely most már csak apróbb formai igazításokat igényel. 

Balázs és Martin célja szintén egy kutatás előremozdítása volt, mely a székelyföldi fiatalok, 

azon belül is a Sapientia alapszakos hallgatóinak a helyi identitástudatát és kötődését, 

mobilitási vágyaikat és a térség autonómia törekvéseit vizsgálta. A kutatás során 2 személyes 

interjút készítettünk, valamint a diákok több, mint 170 kérdőív került kitöltésre. A kutatást 

Magyarországon folytatni kívánjuk, hogy egy nemzetközi összehasonlítást készíthessünk. 



Az itt eltöltött időszak alatt meglátogattuk többek között Tusnádfürdőt is, ahol wellness 

programon vettünk részt. Itt éreztük először igazán a csípős székelyföldi hideget, melyekről 

már legendákat zengtek nekünk. Egyetem farsangi bálján is jól szórakoztunk és sok új 

ismeretségre tettünk szert. Jártunk jégkorongmeccsen is, ahol a Sportklub győzelme után az 

egész csarnok a székely himnuszt énekelte. Ilyen élményben még soha nem volt részünk. A 

Csíki Sör Manufaktúrában tett látogatásunkat is egy sapis hallgató közreműködésével sikerült 

megejtenünk, aki maga is csíkszentsimoni. Részt vettünk hargitafürdői Kerge Olimpián, ahol 

pedig mi is megtapasztalhattuk a csúszás élményét, hiszen György és Balázs irányította a 

Sapientia Hallgatói Önkormányzatának kerge szánkóját. Sikerült kibérelnünk egy autót, 

amivel meglátogattuk a Gyilkos-tavat és a Békás-szorost is, további 4 barátunkkal. 

Az itt eltöltött hónapunkat egy búcsúeste keretében kívánjuk lezárni, ahová minden itteni 

barátunkat meghívtuk.  

Fájó szívvel, de annál több élménnyel és szeretettel gazdagodva térünk haza Magyarországra. 

Bízunk benne, hogy még lesz szerencsénk találkozni az itt megismert emberekkel a jövőben, 

hiszen az ilyen tanulmányutak során életre szóló barátságok alakulnak ki, s alakultak ki 

nálunk is. 

Köszönünk szépen mindent! 

 

 

Kapás György    Lőrinc Balázs    Mezei Martin 

Csíkszereda, 2018. 03. 14. 


