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A  nevem Lehotkai Sámuel, és én az Erasmus+ program keretén belül Kolozsváron töltöttem el 

2018 nyári szemeszterét. Az itthoni egyetemen  tanári szakos hallgató vagyok. 

A szakpárositásom Biológia-Református Hitoktatás. Kolozsváron a Babes-Bolyai 

tudományegyetem Református Tanárképző karán tanultam. A dékánasszony nagy szeretettel 

fogadott miután sikerült aláirnom a bentlakásra vonatkozó szerződést. Az egyetem rendelkezik egy 

külön épülettel az erasmusos, és különböző tanulmányi programokban résztvevő diákok számára. 

A bentlakás a központtól 1km-re található, az egyetemtől pedig kb. 2 km. A szobák 2 ágyasak, 

komplett szekrénysorral, van fürdőszoba káddal, előszoba, és egy kis konyha hűtőszekrénnyel. 

A bérlet rendkivül kedvező csupán 40 eur/hó. A  diákkomplexum területén található az egytem saját 

mosodája, a dija diákok számára kb. 2 eur/ 10 kg ruha. 

Közlekedés, parkolás: 

Én személy szerint autóval voltam Kolozsváron, nagyon fontos, hogy Romániában van útdij 

minden közútra, nem egy nagy összeg kb 15 eur/3 hónap, minden benzinkúton kapható, de a határ 

átlépése után ajánlott megvenni.  A főutak jó minőségűek, Kolozsvár rendkivül zsúfolt város, 

autóval nem ajánlott hétköznap közlekedni, én vittem magammal kerékpárt, azzal nagyon jó volt 

közlekedni, sok a kerékpárút a városban. 

De egyébként,  tömegközlekedés a városban jól megvan oldva, nem is drága a 2 vonalas havi 

buszbérlet diákoknak 7 eur. A városban nagyon nagy gond van a parkolással, azonban ha az autód a 

saját neveden van, akkor a bentlakás területén el lehet intézni a parkolást kb. 6 eur/ hónap. 

Ha rossz helyen hagyjuk az autónkat, akkor hamar elvontatják, erre vigyázni kell. 

Romániában az egyetemisták ingyenesen utazhatnak vonattal, az egyetemen én is kaptam egy 

kártyát az ingyenes vonatozásra. A városon kivüli közlekedésre nem igazán ajánlom az autóbuszt, 

ugyanis a többségük magánkézben van, és elég drága. 

Étkezés: 

A diákszállóban minden emeleten van egy nagy konyha is, mosogatóval, gáztűzhellyel, 

mikrohullámú sütővel. Az üzletekben az árak hasonlóak mint nálunk, azonban pénzt ne a határnál 

váltsunk, jobb ha a határtól távolabb váltunk. Egyébként Kolozsvár Románia legdrágább városa, a 

szolgáltatások, éttermek, kávézók árai  egy szlovák városéhoz hasonlithatók: pizza 4-5 eur, 

capuccino 2eur. 

Az egyetemen a tanárok nagyon kedvesek voltak, a diáktársak is, rögtön segitettek ha bármit el 

kellett intézni. Nagy előny az, hogy magyarul tanulhattam, a tananyagot, a jegyzeteket elküldték, 

igy a vizsgákra való felkészülés sem okozott különösebb gondot, minden vizsgám elsőre sikerült. 

Az utolsó vizsgák után, volt egy közös kari bográcsozás, ahol jó alkalmunk volt elbeszélgetni, 

jobban megismerkedni a tanárokkal, diáktársakkal. 

 

Románia rendkivül gyönyörű, és nem túl drága ország, sokat kirándultam, jártam Tordán a 

sóbányában kb. 30 km Kolozsvártól rendkivül szép, a sóréteg a föld alatt kb. 2km hosszú és 100m 

magas, a nagy tárnában van amfiteátrum, tó- és csónakázási lehetőség, óriáskerék, teniszpálya. 

 

Ezenkivül jártam Dracula kastélyában, kb 320 km Kolozsvártól, bár a történet szerint csak néhány 

napot töltött ott. 

 

Brassóban is eltöltöttem egy hétvégét, egy lakást béreltünk kb. 70 eur volt ötünknek 3 napra. 

Végül talán a legszebb hely ahol jártam, az a Transalpina, Kolozsvártól 200 km, ahol magashegyi 

utakon (2300m) volt lehetőségem kerékpározni, kemény emelkedők, rengeteg 180 fokos kanyar, 

tiszta levegő és annak ellenére hogy június volt, a hegytetőkön hó. Érdemes még nyáron is vinni 

melegebb ruhát. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


