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Régóta foglalkoztatott milyen lehet kolozsvári egyetemistának lenni. Életem során többször 
megfordultam a városban, amiben mindig élénk nyüzsgéssel, egyetemista fiatalsággal és események 
teljes sorával találtam magam szembe. A városnak két színháza, két operája, tizenegy felsőfokú 
oktatási intézménye és számos középiskolája van, így méltán tartják Erdély egyik kulturális 
központjának. 
    
A látvány, ami Kolozsváron fogad, szintén említésre méltó. Történelmi Erdély egyik legjelentősebb 
városaként, számos látványosság, nevezetesség található a városban. Itt született többek között 
Mátyás király, Bocskai István, Bolyai János, Bánffy Miklós. A főtéren található Fadrusz János szobra 
Mátyás királyról és a gótikus Szent Mihály-templom, a sétatéri kaszinó csodálatos állapotban várja az 
arra sétálókat, Mátyás király szülőházát is megtekinthetik az érdeklődők, valamint a Farkas utcai 
református templomot, amely ugyan csak gótikus stílusban épült. Híres még ezeken kívül a 
Házsongárdi temető, ahol az erdélyi közélet és művészet nagyjai nyugszanak. A klasszikus stílusú 
,,kétágú templom”, a kolozsmonostori apátság, a Kós Károly által tervezett ,,kakasos templom” ahova 
én is rendszeresen ellátogattam. Ezeken kívül a botanikus kertbe, a fellegvárba és a sétatéren 
szerettem a legtöbb időt tölteni, olvasni, és tanulni. 
   
A tömegközlekedés könnyen megjegyezhető, egy kis segítséggel a studcard vagy acard, valamint a 
bérlet is könnyedén elintézhető. Az egyetem kiállít egy kis füzet alakú okmányt, ami végül is a 
diákigazolvány, ehhez tartozik két fényképes kártya, az egyik a vonat utazáshoz, a másik a városi 
tömegközlekedéshez szükséges. A Studcard és az Acard valamelyikét is meg kell csinálni, hogy 
minden gördülékenyen menjen. A Studcardot a kolozsvári egyetemisták bármelyike igényelhet, az 
Acard pedig a kolozsvári magyar egyetemistáké. Segítségből én sosem szenvedtem hiányt, mert az 
itteni magyar diákok a mérhetetlenségig emberségesek és segítőkészek. 
   
A központban minden szerdán, néhány alkalomman csütörtökön is szerveznek táncházat. Számos 
néptáncegyüttes áll a rendelkezésére azoknak, akik szeretnék elkezdeni vagy fejleszteni eddigi 
tudásukat (Pl.: Ördögtérgye néptáncegyüttes, Kalotaszeg néptáncegyüttes, Zurboló 
néptáncegyüttes).   
   
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Zenepedagógia szakának saját kórusa van, de mindemellett 
ajánlom az Unicante kórust, mert nagyon összetartó, befogadó társaság, számos felkereséssel, 
koncertlehetőséggel rendelkezik. 
   
Itteni tartózkodásom alatt az Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, tehát a kolozsvári 
zeneakadémia román népiének kamara és román népi ének egyéni óráira is ellátogattam. Számomra 
meghatározó élmény volt.  
 
Kolozsvári magyar vendéglátóhelyek: Heltai, Rhédey bisztró, Bulgakov, Klausen, Submarine, 
Insomnia. Körülbelül mindegyik helynek saját konyhája van, és este szórakozóhelyként is üzemelnek. 
Kedvencem ezek közül a Rhédey, ami a főtéren található.  



  
A fogadó egyetem az elejétől kezdve segítőkész volt velem, a kérdéseimmel mindig fordulhattam 
hozzájuk, nem beszélve a tanárokról, akik egytől-egyig kivételes személyiségek. Rengeteg jó tanári 
példát láttam. Diákközpontú a tanítás, tanulmányi kirándulást és múzeumlátogatást szerveztek 
nekünk, mindemellett minden egyetemi programba bevontak. Sosem éreztették velem, hogy 
kívülálló lennék, az első perctől befogadott a közösség. Számtalan olyan órát is hallgattam amit 
valójában nem vettem fel, vagy már korábbi tanulmányaimban teljesítettem, de mégis  jó volt új 
nézőpontokat megismerni. 
   
Miután befejezem a tanulmányaimat Budapesten, szívesen terveznék hosszabbtávon Kolozsvárra. 
Szeretnék sokkal szorosabb viszonyt kialakítani a két város de leginkább egyetem közt. Az 
Zenepedagógia, újabban Zeneművészet tanszék nagy érdeklődéssel fordul a népzenei oktatás felé, 
mert az Erdélyben még kiaknázatlan terület.  
   
Az Erasmus egy meghatározó élmény volt számomra, sokat tanulhattam az itteni emberektől, 
tanároktól, lehetőséget adott arra, hogy új kapcsolatokat építhessek. Véleményem szerint minden 
diáknak érdemes ezt a lehetőséget kihasználni. 


