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1. Nap, Péntek 
 

Utazás Münchenbe. 

6-an indultunk neki Budapest Keleti-pályaudvarról vonattal a hosszú útnak, Münchenbe. Az 

utazásunk viszonylag kényelmes volt, viszont elég hosszú, közel 8 óra. 

A hosszú utunk során Salzburgban – ellenőrzések miatt – át is kellett szállnunk egy másik vonatra. 

Mikor megérkeztünk Münchenbe és leszálltunk, Georg Hanke Tanár Úr már várt minket az 

állomáson. Nagyon rendes, jó fej és szerencsére egészen jól tud magyarul így könnyen megtudtuk, 

érteni egymást. 

Azután elmentünk, megvettük a bérleteinket és indultunk a szállásunkra. Megérkeztünk a 

lakhelyünkre, ami egy munkásszálló volt (mivel ebben az időszakban sajnos nagyon kevés szabad 

lakhely volt itt Münchenben). De munkásszálló létére nagyon jó kis otthonos hely volt. A 

tulajdonosok magyarok voltak és voltak más magyar lakók is rajtunk kívül. 

Hanke Tanár Úrral megbeszéltük a következő napi teendőinket, aztán el is búcsúztunk tőle, hogy 

mielőbb belakhassuk szállást. 

Kettő szobát kaptunk, az egyikbe 2 lány ment, a másikba én az egyedüli fiú és a többi (3) lány.  

 

2. Nap, Szombat 

 
Reggel 10-re jött le a szállásunkhoz Hanke Tanár Úr, aztán nekiindultunk a városnézésnek. 

Először is elmentünk megtekinteni az iskolát. Hihetetlenül nagy volt, 4 emeletes, rengeteg folyosóval 

és teremmel. Nagy tisztaság és rend volt mindenhol. Ami megdöbbentett az a rengeteg számítógép 

terem, szinte minden teremben csak Mac volt, termenként kb. 20 db és közel 8 ilyen volt. 

Láttunk még mindemellett több műtermet is, egy kisebb gyár méretű nyomdát és sok-sok érdekes 

dolgot. 

Hihetetlenül nagy a felszereltsége az iskolának, rengeteg objektív és gépváz (nem olcsóbb 

kategóriások) volt az iskolában, amiket – mint kiderült – a diákok használhatnak és engedéllyel akár 

kölcsön is lehet kérni a feladat elvégzésére.  

Később elmentünk városnézésre, nagyon sok helyen jártunk és sok mindent láttunk. 

München nagyon tiszta és nagy a fegyelem itt. Nagyon barátságosak az emberek és segítőkészek. 

 



  
 

3. Nap, Vasárnap 

 
Reggel az egyik társunknak, Cintinek a szülei – akik itt élnek kint – kijöttek hozzánk látogatóba. 

Nagyon rendesek és aranyosak a szülei, eljöttek velünk városnézésre és elmentünk múzeumba is. 

Megnéztük a Pinakothek der Moderne-t, ahol sok érdekes dolgot láttunk, majd később 

meglátogattuk a 100 Jahre Leica Fotografie (100 éves a Leica) kiállítást, ahol sok fotót és pár Leica 

gépet láthattunk. 

Az esti program a fotók feldolgozása volt.  
 

  
 

4. Nap, Hétfő 

 
Délelőtt együtt elutaztunk az iskolába, Hanke Tanár Úr már várt minket, bemutatott minket az ottani 

osztályoknak és a tanári karnak. Néztünk videókat és képeket a régebbi diákok munkáiból. Később a 

Tanár Úr meghívott minket az iskolai büfébe egy tízóraira, ahol nagyon finom és számomra 

különleges ételt kaptunk. 

 

Majd elbúcsúztunk és 6-an további városnézésre és fotózgatásra indultunk. Elmentünk a Marianplatz-

ra és ellátogattunk a Nymphenburgi kastélyhoz, ami gyönyörű volt.  



  

 

5. Nap, Kedd 

 
Délben az iskola melletti kantinban ebédeltünk, majd 1-re az elsősök beszámolóját meghallgatni 

mentünk az iskolába, a gyakorlati helyeikről. 

Azután folytattuk a városnézést egy kis villamosozgatással. 

Majd ellátogattunk a szállásunk közeli tóhoz, ahol piknikeztünk egy kicsit és fotózgattunk.  

 

  
 

6. Nap, Szerda 

 
Városnézéssel kezdtük a napunkat, meglátogattuk a Pforte der Barmherzigkeit templomot, 

pihenésképp megálltunk az egyik közeli sörkertben, majd felmentünk a Sankt Peter Turm tetejére.  

Később elmentünk az Olympiaturm-hoz, majd felmentünk a legtetejére. Hatalmas élmény volt és a 

város ilyen magasságból lenyűgöző látvány volt. 

Sajnos utána eleredt az eső és siettünk vissza a szállásunkra, majd folytattuk a képeink feldolgozását. 

 



  
 

7. Nap, Csütörtök 

 
Reggel az iskolában kezdtünk, találkoztunk a Tanár Úrral, majd együtt indultunk neki a gyakorlati 

helyek megtekintéséhez. 

Először egy divatfotóshoz mentünk, akinek a műterme egy nagyon hangulatos üvegházban / 

botanikus kertben volt, és nagyon felszerelt is volt. 

Második állomás egy reklámfotós volt, ahol 2 kedves úr fogadott minket és éppen egy webshopos 

ruha be fotózás folyt. 

Az utolsó megálló egy portréfotós volt, ahol egy kedves hölgy fogadott minket, ahol kettő kisebb 

műterem volt. Igazolvány képek készítésével, családi fotózásokkal, portrék készítésével foglalkoztak. 

Azután a napot a szállásunkon a képeink feldolgozásával és egymás képeinek kiértékelésével 

folytattuk. 

 

8. Nap, Péntek 

 
Reggel az iskolában kezdtünk, dolgoztunk még bent a képeinken a Mac-eken, aztán tartottunk egy 

ebédszünetet a kantinban, majd Hanke Tanár Úrral és egy másik tanárral közösen nekiültünk a 

képeink megtekintésének és értékelésének. 

Mikor végeztünk elmentünk a szállásra és pihenéssel töltöttük a nap többi részét. 

 

9. Nap, Szombat 

 
Reggel a Frühlingsfest helyszínén, a bolhapiacon kezdtünk, ami egy évben csak egyszer van 

Münchenben és akkor is csak pár órás. Rengeteg ember van és amit csak el lehet képzelni mindent 

árulnak. Nagyon izgalmas volt. 

Később visszamentünk a szállásra, majd este visszatértünk a Frühlingsfest-re, ahol buliztunk egy 

kicsit. 



  
 

10. Nap, Vasárnap 

 
Ma múzeumozással töltöttük a napot, mivel vasárnaponként csak 1 Euró a belépő. A Pinakothek 

múzeumaiba mentünk és megnéztük az Alte és a Neue részeit, amiket még nem láttunk. 

 

    
 

11. Nap, Hétfő 

 
Ma reggelről a gyakorlati helyünkön kezdtünk. 

Semmi feladatunk nem volt, nem sok mindent csináltunk, megnézhettünk egy babafotózást és pár 

igazolványkép készítést. 

 

12. Nap, Kedd 

 
Újra a gyakorlati helyen, ma egy kicsivel többet csináltunk már, hagyták, hogy fotózzuk egymást és 

retusáljunk is a képekből.  



 
 

13. Nap, Szerda 

 
Ma a gyakorlati helyen újrahasznosított, festett söröskupakokat segítettünk befotózni, majd 

segítettünk a bolt kirakatának a kicserélésében. 

 

14. Nap, Csütörtök 

 
Reggel a bolt takarításában segédkeztünk, majd az ottani gyakornoknak kellett gyakorolnia a 

világításokat és mi modellt álltunk neki, majd megengedte, hogy mi is lőjünk róla pár képet. 

Később ki is retusáltuk az elkészült képeinket. 

 

  
 

15. Nap, Péntek 

 
Utolsó nap a gyakorlati helyünkön, retusálásokat és workshop videókat néztünk, majd később 

elbúcsúztunk. 

 

  



16. Nap, Szombat 

 
Ma a Deutsches Museum-ot jártuk végig, egy 6 emeletes épület tele érdekes dologgal. 

 

17. Nap, Vasárnap 

 
Reggelről Cintinek a szüleihez utaztunk Ottobeuren-be, ami körülbelül másfél órás út volt vonattal. 

Megnéztük a helyi bazilikát és elmentünk kirándulni. 

 

   
 

18. Nap, Hétfő 

 
Reggelről egy workshoppal kezdtünk. Egy nagyon rendes hölgy tartotta aki sok jó világításokat 

mutatott és ahol sok képet készítettünk egymásról. 

Később vásárlásokkal töltöttük a napot, hogy legyen mit hazavinni. 



 
 

19. Nap, Kedd 

 
Reggelről Hanke Tanár Úrral egy nagy túrára indultunk az Alpokba, Garmisch-be. 

Csodálatos egy hely volt. Számomra ez volt a Müncheni út egyik csúcspontja, rengeteg szép dolgot 

láttunk és nagyon sokat tudtunk fotózni. 

 

  
 

20. Nap, Szerda 

 
Az iskolában áttekintettük az eddig készített és kiválogatott képeinket, majd a Tanár Úr kiértékelte, 

mondott rájuk egy-két véleményt. 

Később elvitt és meghívott minket az Augustiner étterembe vacsorázni. 



 

21. Nap, Csütörtök 

 
Az utolsó napunk, reggel összepakoltunk és indultunk is az állomásra. Elbúcsúztunk Hanke Tanár 

Úrtól, aztán elindultunk hazafelé. 

 

Köszönöm, hogy részt vehettem a programban. 

 

 

 

Sándor János 


