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izgalmas nap volt a számomra, ugyanis ekkor, ezen a csodálatos napon tettem meg az otthonomtól a 

legalább 300 km távolságra lévő utat Nagyváradra, ami Bihar megyében található, alig 10 kmre a 

román- magyar határtól.  

A lakosság tapasztalataim szerint fele magyar, fele román. Amikor megérkeztem a vasútállomásra, a 

taxival egyből a Strada Primarie 34. szám alatt lévő épülethez hajtottunk, ahol a Partiumi Keresztyén 

Egyetem Arany János Kollégiuma található.  

A taxis nagyon készséges, 

udvarias volt, bár nem beszélt 

magyarul, viszont az angolt 

megértette.  

A diszpécserrel inkább románul 

kommunikálnak, de ez ne 

rettentsen meg senkit se. Velem 

kezet is rázott, és sok szerencsét 

kívánt. 

 

Amikor oda értem a cél épülethez, az 

egyetemisták kinn várakoztak táskákkal, 

bőröndökkel az udvaron, mert várták a 

kollégiumi év eleji tájékoztatót, amit mindig 

ilyenkor október elején tartanak meg, mert ott 

ilyenkor kezdődik a tanítás. Gyönyörű szép 

szeptember végi idő volt.   

A tájékoztató után elfoglaltam a szobámat, ahol 

kezdetben egyedül voltam, de jött két török 

szobatárs, velük angolul egész jól megtudtuk 

érteni egymást, kedvesek voltak. Másnap volt 

évnyitó ünnepség, ahol többek között Dr. Pálffy 

József rektor úr köszöntette a megjelenteket, és 

főleg az első éves hallgatókat, valamint a 

meghívott vendégeket. 

A kollégiummal szemben található a Partiumi 

Keresztény Egyetem.  

Ezt az egyetemet Magyarország kormánya 

támogatja.  Van egy nagyon szép aulája, és a 

bejáratnál rögtön ahogy a kis lépcsőn felmegyünk, van egy imaszoba is, fenn az emeleten pedig a 

díszterem található, és végig hosszú körfolyosók vannak, sőt hozzá tartozik egy kinti kis átriumos udvar 

is, valamint egy pince is, ahol állandó felújításokat végeztek. Többek között kialakítottak egy szép 



harmadik emeletet is, modern ajtókkal, szépen lefestett falakkal, padlózattal, mosdó helyiséggel. Az 

egyetemnek vannak olyan részei, amiket éppen renoválnak. 

 Ahogy a földszinten végig megyünk, kijuthatunk egy udvarra, ami egy dolgozók számára biztosított 

parkoló, de ha keresztül megyünk ezen az udvaron, akkor az új épületet látjuk meg, ami egy nagyon 

modern, az egyetemhez tartozó épület, fenn az emeleten könyvtár található, és van lift is ebben az 

épületben.  Az egyetemen a következő karok vannak: 

-Bölcsészettudományi- valamint 

Művészeti Kar 

-Gazdasági – és 

Társadalomtudományi Kar 

Szakok: 

-Angol nyelv – és irodalom (BA) 
-német nyelv és irodalom (BA) 
-óvópedagógia 
-szociológia 
-szociális munka 
-képzőművészet, grafika 
-zene 
-agrárképzés 
 
 
(megjegyzés: a tárgyakkal kapcsolatban annyit közölnék, hogy igen erősek a kredit számok, amik tehát 

otthon 1-2 kredit, az itt 4 kreditet ért, érdemes több tárgyat felvenni, ami tényleg úgy egyezik az 

otthonival és főleg egy adott témában!)  Akit a zene nagyon érdekel, az tud akár zongorázni is, vagy 

egyéb hangszeren játszani.  

 

 

 

A tanárok, valamint a kollégium igazgatója nagyon kedves, közvetlen, és segítőkész. 



Az oktatók leleményesek, odafigyelnek a diákokra, 

de főleg a vendég – hallgatókra. Nekem a szociális 

munka szakon 3 olyan tanárom volt, akikre máig 

büszke vagyok, sokat segítettek nekem, 

egyengették az utamat, mert mindegyiküknek az 

volt a célja, hogy ne legyen semmiből se hiányom, 

mindenem meglegyen. 

Érdemes mindenképpen egy kellemeset sétálni a 

Kőrös folyó partján, ami egy nagyon kellemes, 

hangulatos környezet, valamint a December 1. park,  

Fekete Sas palota, egy kellemes meghitt beszélgetés a Moszkva kávézóban, vagy aki teázni szeret, a 

Frei Cafféban, megtekinteni a híres és gyönyörű Szent László Bazilikát, és a Kanonok sort, Ady Endre 

Múzeumot, a Várat, vagy kellemeset étkezni a Diófa csárdában, ami egy igazi magyar csárda, ahol 

kedvező áron lehet ételt fogyasztani. Remek pizzériák vannak a sétálóutcában, valamint a kollégium 

környékén is. Van a fő sétáló utcában egy szintén jó étterem, a Cyrano, bár ez picit borsos ár, de 

egyszer- kétszer megéri itt is fogyasztani valamit.  

A kollégiumnál élelmiszer bolt is van, a Profi, ahol minden alap dolog megtalálható, de olyan termékek 

is, amik nálunk Magyarországon nincsenek. Van továbbá Mcdonalds, Kaufland, egy nagyobb Profi, ezek 

sincsenek messze a kollégiumtól. Az egyetemnek van két szórakozóhelye, a Bodega,  és a Gekkó, 

minden héten szerdán van az egyetemisták 

számára diszkó, akit érdekel, ne hagyja ki. 

Egyébként a boltosok, meg akik üzletekben 

vannak eladók, és ha hallják, hogy magyarul 

beszélünk, a többségük azt mondja, beszéljünk 

magyarul, mert úgy sokkal egyszerűbb.  De aki 

szeretne egy picit román alapokat megtanulni, 

vegye fel a kapcsolatot az egyetem Erasmus 

koordinátorával, és ő megbeszéli egy külsős 

tanárnővel, de nem kell belőle nyelvvizsgázni, 

és nem árt az sem, ha picit tudunk valamennyit 

románul.  

Ahová még érdemes ellátogatni: 

Váradon található a híres fürdő, a Baile Félix.  

A Nagyváradtól 40 kmre található, szintén határközeli hajdúváros, Nagyszalonta, és az egyik 

leghíresebb magyar költő zseni, Arany János szülővárosa. 

Itt mindenképp ajánlanám a Csonka tornyot, és a költő szülőházát, egyik sincs messze egymástól, a 

város főtere és központja elég kicsi, nem igazán lehet eltévedni, valamint meg lehet tekinteni a szobor 

parkot is. (megjegyzés: a Csonka torony mellett van egy remek kis kávézó, benne Arany János családi 

portré is, kedves, udvarias kiszolgáló személyzettel, és aki megtekintette a Csonka tornyot, az 10%-os 

árengedménnyel tud elfogyasztani valamit abban a kávézóban.) 



 

 

Végezetül, amit érdemes esetleg felkeresni: 

Erdély fővárosát, Kolozsvárt, ami Nagyváradtól kb. 2 és fél óra vonatút, van egy remek szállás, a Bethlen 

Kata református Központ. (ezt tudnám ajánlani) Mátyás király szülővárosa, szép főtere van, elég 

pezsgős nagyváros, hangulatos középkori kis utca, valamint a Botanikus kert, városi park.  Örülök, hogy 

olvasod az élménybeszámolómat, és ha érdekel Nagyvárad, mindenképp tudom ajánlani, hogy menj, 

és vágj bele!    Nem fogod megbánni!!  

 


