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A Magyary Zoltán Szakkollégium négy taggal képviselte magát a 2018. január 27-től február 

4-ig tartó Makovecz Program erdélyi tanulmányútján. A részt vevő hallgatók a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem kampuszait látogatták meg Kolozsváron, 

Marosvásárhelyen, illetve Csíkszeredán. A fogadó egyetem számos szakmai és közösségi 

programmal gondoskodott arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakkollégistái 

maradéktalanul hasznosan töltsék idejüket, és jól érezzék magukat. 

A Kolozsváron töltött öt nap alatt megtekinthettük a Kolozsvári Magyar Opera egyik kiváló 

darabját, a Légy jó mindhalálig musicalt. Szervezett városnézés keretében lehetőségünk volt 

bejárni az óvárost, többek között olyan építészeti remekműveket látogattunk meg, mint a 

Szent Mihály-templom vagy a Farkas utcai református templom, de híres királyunk, Hunyadi 

Mátyás szülőházát is megszemlélhettük.  

 

Az egyetemen töltött időnk alatt sor került különböző előadásokra és készségfejlesztő 

foglalkozásokra is, többek között részt vettünk egy önismereti és kommunikációs tréningen, 

ahol vegyes csoportokban beszélhettünk céljainkról, értékeinkről, tulajdonságainkról. A 

foglalkozás rávilágított arra, hogy mindenkinek szánnia kell időt önmagára és átgondolni mit 

szeretne elérni életében. Ez arra is jó lehetőséget biztosított, hogy a különböző 

szakkollégiumok tagjai, akik többnyire nem ismerték egymást, szorosabbra fűzzék 

kötelékeiket. Ottlétünk során továbbá megtekinthettünk egy gulag- és makettkiállítást, 



valamint interaktív kutatásmódszertan szemináriumon is részt vehettünk. Szakmai 

szempontból talán a legfontosabb lehetőséget a rektorhelyettes úrral történő egyeztetés 

jelentette, ahol a szakkollégiumok legfelsőbb vezetői személyesen bemutathatták 

szakkollégiumi tevékenységüket, portfóliójukat, és a lehetséges együttműködés kereteiről 

tárgyalhattak. 

 

Öt nap kolozsvári tartózkodás után a szakkollégisták csapata továbbindult Marosvásárhelyre, 

ahol meglátogathattuk a Kultúrpalotát, majd körbevezettek minket a Sapientia Egyetem 

marosvásárhelyi kampuszán, betekinthettünk az ott folyó képzési rendszerbe, hogy mivel 

foglalkoznak az ottani mérnök hallgatók. 

 

A csíkszeredai karon lehetőségünk nyílt belepillantani az egyetem által középiskoláknak 

szervezett CSI: Sapientia nevezetű vetélkedőbe, ahol a versengő csapatoknak valódi 

bűnesetekhez hasonlóan helyszínelést, kihallgatást és laborvizsgálatot kellett folytatniuk, ami 

alapján azonosítaniuk kellet az elkövetőt. Csíkszereda és környéke számos látnivalót tartogat 

az odautazók számára, meglátogattuk a csíksomlyói kegytemplomot, valamint a 

székelymúzeumot, ami bemutatta a tradicionális székely mindennapokat. Az utolsó erdélyi 



napunkat hazaindulás előtt egész napos kirándulással töltöttük, aminek első állomása a híres 

Csíki Sörgyár volt. Itt, a kézműves sör folyamatos kóstolgatása mellett feszült figyelemmel 

hallgattuk a sörkészítés folyamatáról szóló bemutatót, és érdeklődve jártuk körbe a 

manufaktúrát, megfigyelve a kedvenc sörünket gyártó korszerű berendezéseket. Ezt követően 

a befagyott Szent Anna tóhoz érkeztünk, ahol egy kis szánkózás után gyönyörködhettünk a 

tavat övező téli tájban. Végül a tusnádfürdői forrásvizekig is eljutottunk, ahol egy kis 

hegymászást követően megnézhettük a különféle gyógyhatással bíró forrásokat. 
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