
Makovecz Hallgatói Ösztöndíj szakmai beszámoló 

A sikeres pályázást követően egy hónapot Erdélyben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi 

Karán tölthettem. 

Ezen az egyetemen van tájépítészeti kar, ami a kiválasztáskor a legfontosabb szempont volt. 

Az első héten felvettük a kapcsolatot Benedek Klára és Kentelky Endre tanárokkal. A kar 

most ősszel ünnepli 5 éves évfordulóját az indulás óta; tehát fiatal képzésről beszélhetünk. 

Ennek ellenére van jó pár olyan „terület”, amely rendkívül szimpatikus az ottani oktatási 

palettáról. 

Az első héttől fogva kezdtem járni különféle tárgyak óráira, amik közül sok nem feltétlenül 

azt adta vissza, amire számítottam.  

Több óra is volt, amit másfelől közelítettek meg, mint ahogyan az itthon megszokott. Inkább 

érdekessé teszik az anyagot, és szép lassan kicsi, majd egyre növekvő sikerélményekkel 

vezetik fel az egyre nehezedő feladatokat. Példának az Ábrázoló geometria órát említeném, 

amit Cabuz Andrea tartott. Továbbá nagyon tetszett a hallgatók és a tanárok közti szorosabb 

kapcsolat, ami nyilván csak a kisebb létszám miatt lehetséges. 

A kiutazásunktól kezdve minden héten egyeztettünk a segítőtanárainkkal, akikkel szóban 

említettünk egy – egy kisebb helyi tervezési munkát is. Az adódó problémák és több más 

indok következményeképpen ezek a fent említett feladatok csak az utolsó előtti héten 

szilárdultak meg konkrét felkéréssé és a több alternatív megbízatásból csak egyet tudtunk 

már elvállalni, az idő rövidsége miatt. 

Az öt kint levő társamból két másikkal dolgoztunk együtt; Dórival és Evelinnel. A mi 

feladatunk a Marosvásárhelyen, Somos-tetőn levő TLSZK, vagyis a Tanári Lakások 

Szakkollégiumához tartozó területet kellett újraterveznünk. Vizsgálatot végeztünk a helyszíni 

szemlét követően, majd javaslatainkat, meglátásainkat 4 tervlapon ábrázoltuk Egy második 

terepbejáráskor alkalmával még több képet készítettünk és manuálét is. Az utolsó hét során 

többször konzultáltunk és egyeztettünk a tervezéssel kapcsolatban. Ötleteinket prezentáltuk 

Kentelky Endre tanár úrnak, aki dísznövénytermesztés és dendrológia tárgyakat is oktat, így 

tanácsainkat és növényismeretünket próbára téve, élesen bírálta munkánkat, de átmentünk 



a rostán. Illusztráltunk fényképes ötletekkel és szabadkézi rajzokkal is. Készítettünk műszaki 

leírást is a tényleges utolsó verzióhoz. Végül Endre megköszönte az átadott anyagainkat. 

Az egyetemen kívüli életünk kisebb kirándulásokból állt és városnézésből is többek között. 

Ezek alkalmával megfigyeltük a környezet építésének és fenntartásának részleteit, és ezeket 

hasonlítgattuk a hazai példákkal, és szakmai ismereteinkkel. Nagyon tanulságos és jó 

élményekkel teli hónapot töltöttem el a „Makovecz” adta lehetőség lévén Erdélyben. 


