
Az augusztust és szeptember első két hetét töltöttem otthon. Szeptember 
16.-án utaztam a németországi Münsterbe. A szálláskeresés itt már 
nehezebb, a mi felelősségünk, nem kapunk benne túl sok segítséget. Én 
már júniusban elkezdtem keresni, és szerencsésnek mondhatom magam, 
mert jó áron találtam egy belvárosi albérletet. Sokan voltak, akik nem 
voltak ilyen szerencsések. Nem kezdtek el időben keresni, és nem találtak 
már ősszel kiadó szobát. Ők hostelekben laknak, jobb lehetőségre várva.  

Ami az egyetemet illeti, Németországban is sok kedves, segítőkész 
oktatóval találkoztam. A német diákok rendszeresen járnak órára, 
szorgalmi időszakban is tanulnak, és azt látom rajtuk, hogy komolyan 
veszik az egyetemet. Nehezebb bekerülni, és bent maradni is. Az egyetemi 
oktatás díja nem attól függ, hogy mit tanul a hallgató. 240 euró/ 
szemeszter mindenkinek egységesen. Persze ez az ár eltérő régiónként, és 
egyetemenként. Ezért az árért kapok egy bérletet, ami igazolja, hogy aktív 
hallgatói státuszom van, és a félév végéig ingyen használhatom a régión 
belüli valamennyi helyi és tömegközlekedést, kivéve az IC vonatokat.  

 

Az egyetemi főépület, Münster - saját fénykép 



Hihetetlen szerencse, hogy Münsterben vagyok, mert ez egy nagy régió, 
amit teljesen ingyen bejárhatok, október elsejétől- március végéig. 
Dortmund, Bonn, Düsseldorf, Aachen, Köln, Essen – ezek az ismertebb 
városok, ahová ingyen el tudunk menni vonattal Münsterből. Ezzel a 
szemeszter bérlet- jeggyel ingyen mehetünk színházi előadásokra, 
múzeumokba is.  

 

Dranhenburg-saját fénykép 



 

Paderborn-saját fénykép 

 

Köln-saját fénykép 



 

A legszebb német város: Münster  

A belváros gyönyörű szép a régi, 2. világháború után renovált épületeivel, 
gyönyörű templomaival nagyon hangulatos nappal és éjszaka is.  Ami 

számomra különleges, hogy nagyon természetközeli a város a sok 
parkjával, és hogy nagyon sokan futnak, bicikliznek itt. Nagyon jól kiépített 

bicikli utak vannak a városban, és az autósok is teljes mértékben 
tekintettel vannak és vigyáznak a biciklisekre. A kedvencem, hogy van egy 
a belvárost körülölelő mesterséges park, aminek a közepén fut a bicikliút, 

a promenád. Egy nagy tó is van az egyetemi főépület közelében, amit 
mindenki előszeretettel látogat. Egy csendes és biztonságos kisváros 

érzetét kelti, de van több szórakozóhely is. Mindenki megtalálja azt, ami 
érdekli. Természetesen rengeteg márkaüzlet, és plázák is vannak. Az 

egyetemi épületek pedig elszórtan vannak a városban. 

 

Münster-saját fénykép 



 

Münsteri tó-saját fénykép 

 

Német nyelvtudás nélkül érkeztem meg. Jártam nyelvtanfolyamra, de a 
nyelvet csak minimális szinten sikerült megtanulnom. Ez nem okozott 

problémát abban, hogy fél évig itt éljek, mint diák, de abban ismételten 
korlát, hogy teljes képet kapjak az emberekről, akik itt élnek.  Ha egy évre 

megy ki valaki egy helyre, akkor meg tudja tanulni a nyelvet úgy, hogy 
gond nélkül tud majd beszélgetni másokkal. De ahhoz tényleg egy év kell. 
Egy fél év arra elég, hogy megismerjük a várost, beutazzuk a környéket, új 
embereket ismerjünk meg, kipróbáljuk a helyi különleges ételeket: szóval 
egy több hónapos nyaralás, kevés tanulással és nyelvi kurzussal. Ízelítőt 

kapunk abból, hogy milyen ott az élet. Azt, hogy milyen egy olyan helyen 
élni ahol az emberek mosolyogva sétálnak az utcán. És hogy milyen az, 

amikor a mindennapi problémáinkat, drámákat, pletykákat, hülyeségeket 
hátrahagyva egy sokkal nyugodtabb életet tapasztalunk meg, és azon 

kapjuk magunkat, hogy mi is egyre többet sétálunk mosolyogva az utcán. 



 

 

Münster: Szent Pál Dóm-saját fénykép 

A helyi erasmus- szervezettel is nagyon meg vagyunk elégedve, mert már 
az elejétől nagyon kedvesek voltak, és mindent, ami fontos elmondtak, 

több emlékeztető email-t is kaptunk az egyetemmel, eseményekkel 
kapcsolatban. Az elején ismerkedős esteket szerveztek és városnéző 

túrákat, mozi-esteket. Voltak közös kirándulások, biciklitúrára mentünk és 
télen meg jégkorizni.  



 

Biciklitúra-saját fénykép 

 Sokan félnek belevágni a hosszú távú külföldi lehetőségekbe, részben 
azért is, mert nem akarnak távol lenni a családjuktól, párjuktól. Meg 
persze anyagilag sem akarják megterhelni a szüleiket. Nem lehet mindent 
az ösztöndíjból finanszírozni, de nem is kell túl nagy összeggel kiegészíteni. 
A szüleimnek nem kellett sokkal több pénzt rám szánniuk, mint amennyit 
egyébként. Az meg hogy valakinek párja van, nem az a 4-5 hónap távolság 
az, ami közéjük állna. Én mindig is bátorítani fogom az ismerőseimet, hogy 
vágjanak bele, mert csak nyerhetnek vele. És akik szerettek volna menni, 
de féltek belevágni, én azt tapasztalom, hogy ők csak bánni fogják később.  

 



 

Münster, Köln, Paderborn, -saját fényképeim 

Csak azt tudom elmondani, amit nekik. Ez egy életre szóló emlék, 
hihetetlen lehetőség, sokszor most sem tudom elhinni, hogy egy évig 
éltem kint két különböző országban, és még több helyre pedig eljutottam 
akár csak egy vagy több napra. Tiranába, Amszterdamba, Varsóba, 
Brugesbe, Antwerpenbe, Rómába, Nápolyba, Berlinbe, és több olasz és 
német városba. Egy évet csúsztam így, de egy percig sem bánom. 
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb. Az, hogy egy 
évvel később diplomázom le, csekély árnak tűnik hozzá képest.  



Én úgy érzem itt és most volt időm és lehetőségem arra, hogy nyugodtan 
eljöjjek otthonról, világot lássak, új embereket ismerjek meg, és 
nyitottabb legyek a világra, és önmagamra is. „Azt hiszem, ha az ember 
őszintén megvallja magának, hogy mit szeretne, azt általában meg is 
kapja”. Mindenki azt kapja tőle, amit igazán szeretne. Másképp nézek 
magamra és a körülöttem lévőkre. Talán az egyik legfontosabb, amit 
kaptam, a lehetőségek érzése, hogy bármit elérhetek, ha akarom, és ha 
teszek érte. Ezzel a pályázatommal ki szeretném fejezni, hogy mennyi 
örömet és boldog pillanatot kaptam ebben az évben. Köszöntet szeretnék 
mondani, hogy a részese lehettem, és remélem, tudok majd másoknak 
segíteni a tapasztalataimmal, akik Németországba, vagy Olaszországba 
jelentkeznének.  

 

Köszönettel: Csitári Katalin 

 

 


