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1.nap  

       Korán kelő banda lettünk már az elejétől kezdve, április 8-án reggel 7órakor találkozó a Keleti  

       Pályaudvaron. 

       Mindenki nagyon friss! Gondoltam majd szunyálok egy jót a vonaton, de erre semmi esélyem 

nem volt, 

       annyira jó a csapat! Az út nagyon szuper volt, rögtön egymásra találtunk. 14:30-ra értünk 

Hauptbahnhof 

       állomására, rengeteg ember mászkált, de sikerült kiszemelnünk Georg Hanke urat, nagyon kedves 

volt  

       már az első találkozásnál is. Elmentünk megvenni a bérleteinket, majd útnak eredtünk kis 

szállásunk felé  

       Heimstettenbe. Rádöbbentünk hogy túl sok cuccot hoztunk, de Hanke úr segített nekünk. :)  

        

 

 

2.nap 

       Georg 10-re jött Heimstettenbe, szerény kis lakunkhoz és elindultunk bevenni a várost, de előtte 

       betértünk az iskolába ( ami egy álom ), az egészet körbejártuk, a stúdiók, a termek, a könyvtár, a  

       nyomda, minden nagyon modern és szuper, csak ámultunk és bámultunk, persze mindent 

lefotóztunk.  



       Miután az egész iskolát átnéztük délután lett, el is indultunk hogy gyors sétával bejárjuk München  

       belvárosát.Voltunk a Marienplatzon, Karlsplatzon, amit mindenki Stacchus-nak hív, Georg 

meghívott  

       minket igazi bajor kolbászra (kép), több metro megállót loholtunk az Olympiaparkig, megnéztük a 

BMV 

       múzeumot. Elmentünk az Oktoberfest és a tavaszi Frühlingfest helyszínére, láttuk az 

előkészületeket.  

       Ezek után elindultunk "haza". Elképesztő fazonokkal találkoztunk a városnézés során, szuper 

volt!!! 

         

 

 

3.nap 

       Kicsit későn keltünk, de az itthonihoz képest még mindig hamar. Cinti szülei már megérkeztek 

mikor én  

       felkeltem, átjöttek hozzánk mert kint laknak München mellett, Ottobeurenben. Összeszedtük 

magunkat 

       és elindultunk a 3 pinakothekbe amiket meg szerettünk volna nézni, de az első amit választottunk 

3  



       emeletes óriás volt, és mivel mindent megnéztünk a másik kettőbe máskor mentünk vissza. Kicsit  

       sétáltunk a városban nézelődtünk, és elmentünk a Leica múzeumba! Fél nyolcra értünk haza, 

válogattuk a  

        képeinket a megadott 4 témában, amik a következők: 

               

                                benyomás, tradíció és innováció, építészet, amit kiraknál a szobád falára. 

 

 

 

4.nap 

       9:00 iskola!! Bemutatkoztunk a diákoknak és a tanároknak, érdekes módon a tanárok sokkal 

lelkesebbek 

       voltak irányunkban, mint a diákok. Az igazgató úrral is találkoztunk, nagyon kedves volt. A suli 

büfében 

       reggeliztünk, isteni finom volt az ennivaló, a büfés hölgy pedig a legkedvesebb ember a Földön, 

nagyon 

       megszerettük Őt és szerintem Ő is minket. Iskola után elmentünk a csapattal fotózni a 

Marienplatzra,  



       csináltunk életképeket ésépületfotókat, utána útnak eredtünk a Nymphenburgi kastélyhoz, 

gyönyörű hely! 

       Ezen a napon nagyon meleg volt, el is fáradtunk a végére és hazamentünk vacsorázni és a 

fotóinkkal 

       bíbelődni. Persze a napi egy sör nem maradt ki! :) 

 

 

 

 

5.nap 

       A sulitól kb 5percre van egy kantin, ahol a legfinomabb kajákat ettük amikor volt időnk menni, 

ezen a  

      napon is ott ebédeltünk, az adagok felértek egy három fogásos ebéddel és nagyon olcsó volt. 

Mikor  

      megebédeltünk átsétáltunk a suliba és meghallgattuk az elsősök prezentációit, amiket a gyakorlati 

      helyükről készítettek. 

       Később villamosoztunk a városban, mert valamiféle fáradtság tört ránk, ezért a villamosból 

fotóztunk  



       életképeket, szerintem szuper program volt. Hazaértünk kb este 6-ra és kisétáltunk Heimstetten 

parkjába 

       piknikezni egyet, annyira jó idő volt hogy én merészkedtem strandpapucsba menni, amit csak 

visszafelé 

       bántam meg egy kicsit. 

 

            

 

 

6.nap 

       Bár egy kicsit későn vágtunk neki, de újra a Marienplatzon kezdtük a napot, itt sok jó fotót lehet  

       készíteni hiszen sok az ember = sok a fotótéma. Kicsit késöbb úgy döntöttünk éhesek vagyunk, 

ezért  

       bementünk egy sörkertbe, nem messze, vittünk kis elemózsiát és ittunk egy elmaradhatatlan sört,  

       pihentünk egyet.Tovább indultunk a Kirche Alter Peter-be, mindenki Sankt Peter Turm-nak hívja, 

13!! 

       emelet magasra felmásztunk a szűk lépcsőkön, de megérte és izgalmas volt.  

 



 

 

7.nap 

       Ezen a napon néztük meg a gyakorlati helyeket. Az első ahova mentünk egy botanikus kertben 

volt,  

       egy üvegházban lévő műterem, Bela Raba divatfotósnál. Meg sem tudtunk szólalni annyira 

ötletes, szép  

       és zöld és természetes volt minden!! Nekem ez a hely tetszett a legjobban, de mivel már az első 

nap  

       kiválasztottuk hogy kit melyik téma érdekel a legjobban, ezért én nem ide tartoztam. A második 

egy  

       reklámfotós volt, Bonifatius Ametsbichler. Nagyon jó volt a hely, hangulatos, éppen egy 

ruhakollekciót 

       fotóztak egy webshophoz. A harmadik hely, ahol Jani és én voltunk egy hétig gyakorlaton, egy  

       fotóstudió, Photogenika Fotostudio im Westend, nagyjából olyasmi  mint amilyen helyen 

Szegeden  

      voltam, először nem nagyon voltunk vele kibékülve. Miután megnéztük a helyeket elmentünk az 

iskolába,  



      és a suli műtermében gyakoroltunk, fotózgattunk, majd haza indultunk a képeket 

válogatni,retusálni. 

       

 

 

8.nap 

       A suliban kezdtünk, prezentálnunk kellett a képeinket Georgnak és Dirk tanárúrnak, nagyon 

kedvesek  

      voltak és építő jellegű kritikákat, az őszinte véleményüket. Georg a végén azt mondta, már 

kezdhetjük is a  

      kinti mestersulit! :D A prezentáció után a suli egyik stúdiójában ügyködtünk, csináltunk egymásról  

     "fashion" fotókat, nagyon szuper volt. Este Cintivel és Flórával belevetettük magunkat a 

diskotekaba és  

       nagyon jól éreztük magunkat! Sajnos a többiek lábában nem volt benne a bugi. :( 



 

 

9.nap  

       Reggel a Frühlingfest (tavaszi fesztivál Münchenben) bolhapiacán kezdtünk, ahol rengeteg ember 

volt, 

       kicsit tömegiszonyom is lett. Itt nagyon szuper dolgokat lehetett kapni potom áron, bár én venni  

       szerettem volna egy pulcsit, de 20 euro volt amit kicsit sokalltam egy bolhapiacon. Miután az 

egészet  

       körbejártuk haza indultunk, összeszedtük magunkat újra és visszamentünk a Frühlingfestre, 

felültünk  

       csuda jó forgókra, az óriáskerékre, hullámvasútakra és betértünk az elvarázsolt kastélyba, nagyon 

jól  

       éreztük magunkat! Több száz fiatal volt bajor ruhába, a népviseletbe öltözve, számomra csodás 

hogy  

       ennyien hordják!!        

 



 

 

10.nap 

         Viszonylag időben felkeltünk, bár nagyon nehezen. Megnéztük a két kimaradt pinakothek-et, 

nagyon 

         szuperek voltak, igaz az egyik kissé vicces volt számunkra de élveztük! Nagyon esett az eső, 

eléggé  

         csúnya idő volt, a pinakothek-ek után elmentünk a Deutches museum-ba, de nem volt időnk 

megnézni, 

         ezért elhalasztottuk és hazatértünk pihenni. 

           

 

11.nap        

        Ezzel a nappal elindult az egy hetes szakmai gyakorlatunk. Jani és én a Photogenika Fotostudio-

ban  

        töltöttük el ez az egy hetet. Az első napunk kicsit döcögősen indul és folytatódott, mivel ebben a  

        stúdióban inkább nyáron indul be a sok munka, esküvők, családi fotók.. Reggel 9-re kellett 

mennünk és  

        egész nap figyeltükmit csinálnak, mi nem csinálhattunk túl sokat, megnézhettünk egy újszülött 

baba  

        fotózást, nagyon érdekes volt, sosem láttam még élőben ilyet! Annyira óvatosan nyúlt Claudia, az 

egyik  

        fotós a kisbabához, össze-vissza pakolászta, ezt is meg kell tanulni. Dél körül volt egy ebéd 

szünetünk,  

        mikor visszaértünk próbáltak valamiféle feladatokat adni, de tényleg nem volt mit csinálni, 

viszont  

        iszonyatosan aranyosak és kedvesek voltak velünk, mint általában a német emberek! 

   

12.nap 

         Szokásos 9 órai kezdés a gyakorlati helyen, ma azt a feladatot kaptuk, hogy fotózzuk egymást a 

két  

         műteremben. Van egy kisebb stúdió, ahol az útlevélképeket és portrékat készítik, és van egy 

nagy 



         ahol a család, kisbaba, fehérneműs, kismama stb. fotózásokat csinálják. Mindkettőt kipróbáltuk,  

         csináltunk pár világítást, miután már nem volt több ötletünk, leültünk egy géphez és néztük 

ahogy a  

         másik retusál, jó volt tanultam Janitól egy-két dolgot. Kicsivel jobban pörgött a gyakorlat. 

 

 

 

13.nap 

        Megismerkedtünk Nikkivel, az ottani gyakornokkal, aki a kinti iskolába jár, nagyon kedves lány,  

        szimpatikus, viszont először nem nagyon közeledett hozzánk. Azt mondta Tina, az üzletvezető 

        hogy figyeljük ahogyan dolgoznak, és kövessük őket mintha mi lennénk az árnyékaik, mi ezt is 

tettük 

        és tanultunk pár új dolgot, sok minden hasonlóan csinálnak mint az én itthoni gyakorlati 

helyemen, de 

        egyértelmű hogy sokkal korszerűbb technikai hátterük van és sokkal modernebben dolgoznak. 

 

14.nap 



         Nikkinek gyakorolnia kellett pár világítást, ezért minket kért meg hogy legyünk a modelljei, 

persze 

         mi örömmel modellkedtünk Janival, a vérünkben van a modell szakma!! :D Segítettünk 

Nikkinek  

         beállítani a fényeket, próbáltuk pontosan azt tenni amit mondott, több-kevesebb sikerrel, aztán  

         megkértük Nikkit  hogy csinálhassunk mi is róla pár fotót, élveztük a közös fotózást és örültünk 

hogy 

        végre megbarátkoztunk az egyik diákkal. Miután készen voltunk, néztük ahogyan retusálnak és 

mi is  

        retusáltunk egy picit, közben Moira, az egyik fotós megkért hogy menjek a műterembe, éppen 

egy  

        fehérneműs fotózás készült, Jani ezért nem jöhetett, szuper volt látni egy ilyen fotózást és 

segítettem is  

        egy picit. Késő délután lecseréltük a kirakatot, elég fárasztó meló pontosan úgy állítani mindent, 

hogy  

        tökéletes legyen. 

          



 

 



 

15.nap 

        Eljött az utolsó nap, rájöttünk Janival hogy azért kell egy pár nap mire beilleszkedsz egy új 

társaságba 

        és mire ezt mi megtettük véget is ért az egész, amit sajnáltunk mert épp  a végére nagyon jól 

éreztük  

        magunkat, ha kicsit tovább tartott volna, biztos hogy még szuperebb lett volna! Ezen a napon is   

        mindenkit követtünk, igazi árnyékok voltunk. Sajnos elhagytam az egyik SD kártyámat, amit 

szerintem  

        véletlenül kidobhattam, de nem is én lettem volna, ha ez nem így történik, mindenki kereste de 

senki    

        nem találta, úgy döntöttem megnézem a nagy konténerben, hátha ott van, nem lett meg de nagyon 

jót  

        mulattunk rajtam, amint túrom a szemetet! :D Búcsúzóul kaptunk Nikkitől egy CD-t, amin az 

összes kép  

        rajta van, amit rólunk készített és egy retusált, nyomtatott fotót magunkról, nagyon kedves 

gesztus!  

       Örültünk mint majom a farkának!  Mi is vittünk búcsúajándékot, persze! Egy kis üveg pálinkát 

(itthonról,  

       házit) és sok-sok csokit, annyira örültek neki, főleg a pálinkának!!! Megöleltük egymást és 

minden jót  

       kívántunk! Elbúcsúztunk. Hipersebességgel eltelt ez az egy hét! Örülök hogy ott lehettem és 

minden  

       tudás megszerzése mellett, a nyelvtudásomat is fejleszthettem! Este pedig megünnepeltük a 

lányokkal a  

       sikeres gyakorlatunkat. 

 

16.nap 

        Kicsit kómásan, de neki indultunk a Deutches museum-nak a délelőtti órákban. Útközben, mikor  

       felértünk a metroból egy fiatal srác iszonyatosan jó hangon énekelt és mi csak álltunk ott kb 20 

percig és  

       hallgattuk, fel is vettük videóra, annyira gyönyörű volt, a hideg is kirázott minket. A múzeum 

csodás  



       volt, benyomkodtunk minden gombot amit lehetett, kipróbáltunk mindent amit lehetett és 

megnéztünk 

       mindent! 

 

 

 

 

17.nap 

        A mai napon 8:20-kor indult a vonatunk Hauptbahnhof-ról Ottobeurenbe, kissé kómásan 

vegetáltunk az  

        út alatt. A vonat elég érdekesen ment, rájöttünk hogy át kellene szállnunk, miután megtettük egy 

órás 



        késéssel, de odaértünk Memmingen állomására, ahol Cinti apukája már régóta várt minket. 

Elmentünk 

        kocsival Ottobeurenbe és Cinti szüleinél ettünk egy jó nagy tál gulyáslevest, csoda volt. Utána 

kicsit 

        kirándultunk, nagyon élveztem a friss levegőt és a gyönyörű tájat, visszafelé esett a hó és nagyon  

        hideg volt. Mikor hazaértünk ettünk még két tál gulyáslevest és be is kómáltunk, de az este 8 

órási  

        vonattal mentünk haza, Heimstettenbe. 

 

 

18.nap 

        Elérkezett az utolsó hetünk :(  

        Ma 9:00-kor az iskolában találkoztunk Katerine Rohde-dal, aki a portré workshopot tartotta 

nekünk. 

        Kicsit féltünk milyen lesz, de egyáltalán nem kellett volna. Katerine szuper jófej volt!!! Annyira 

laza 

        és vicces nő, nagyon sok jó ötletet és trükköt mutatott! Szimpatikus volt és tényleg nagyon 

kedves. 



        Először kimentünk a suli mellé és ott fotóztunk, kipróbálhattuk az objektívét is, majd bementünk 

a suli 

        stídiójába és ott csinált rólunk high key és low key fotókat. Szuper élmény volt!!!! :) Miután 

Rohde  

        elbúcsúzott, mi ott maradtunk és ügyködtünk egy picit a stúdióban, utána elmentünk shoppingolni 

a  

        Marienplatz-ra. 

  

 

 

19.nap 

        Garmisch-Partenkirchen!!!!! Ez volt a kedvenc napom az egész út alatt! A leggyönyörűbb hely, 

nagyon  

        hálás vagy Georg-nak hogy elvitt minket ide! Sokat másztunk felfelé, csak sajnos nem eleget. Én 

nagyon 

        szeretek hegyet mászni, és szívesen mentem volna még tovább! Felértünk egy kis vendéglőhöz és 

ittunk 



        egy-egy sört pihenésként. Elhatároztam hogy nyáron visszamegyek és sátrazok ezen a gyönyörű 

helyen! 

        Legurultunk kb a visszafele vezetű lejtőn, csuda jó volt és utána rohantunk a buszra, hogy elérjük 

a  

        vonatot, ami elvitt az Eibsee-tóhoz minket. Georg telefonált hogy várjon meg minket a vonat, 

mert  

        az volt az utolsó, mi peddig futottunk és elértük! Az Eibsee szintén csodaszép! Mindenkinek látni 

kell! 

 

 

20.nap 

         Utolsó előtti nap... reggel 9:00 suli. Prezentációt tartottunk ismét, és kaptunk egy 50x70cm-es 

         nyomtatott képet a saját fotóink közül, amit mi választhattunk ki, hogy melyik legyen!!!  

         17:00-ra ott voltunk az Augustiner sörkertben, a búcsúvacsoránkon, ahova Georg és Dirk jött 

velünk. 

         Nagyon szép este volt, annyit ettünk hogy majd kipukkadtunk és miután megettük a főételt, 

Georg még 



         rendelt nekünk áfonyás palacsintát, aminek a tetejére fagyit lapátolt! Én alig bírtam leküzdeni, de 

hiba 

         lett volna ha nem eszem meg mindet! Emelett söröztünk, persze. Este 8 óra felé befejeztük a 

vacsorát,  

         elindultunk haza, és ahogy hazaértünk indultunk is vissza a müncheni éjszakába búcsúzóul. 

Nagyon jól  

         tettük, kár lett volna kihagyni!          

 

Ez az én nyomtatott fotóm:  

 

 

 

21.nap 

        Elérkezett az idő hogy hazatérjünk Magyarországra....  

        Szerintem nem is kell mondanom, de nagyon nem szerettünk volna hazajönni, én személy 

        szerint legalább 2 hetet maradtam volna még!  



        10:30-kor találkozó Georg-gal Hauptbahnhofon, nagy szerencsénkre az óriás bőröndjeinket nem 

kellett 

        elcipelni az állomásra mert az egyik kedves barátom, kint lakik Münchenben és elhozta a 

100mázsás 

        bőröndöket kocsival az állomásra! Nagy segítség volt!  

        Könnyes szemmel elbúcsúztunk Georg-tól és felszálltunk a vonatra. 

        Az egész utat végig zabáltuk mindenféle nasival, és a kinti dolgokról beszélgettünk, gyorsan 

repült az  

        idő, ismét. Én 18:00-kor ellbúcsúztam a többiektől és leszálltam Kelenföld állomáson, mivel 

nekem az  

       közelebb volt mint a Keleti Pályaudvar. 

 

Csodálatos élmény volt, bármikor visszamennék és újracsinálnám az egészet és nem cserélném el 

senkivel!!!! 

 

 

IRA'NY  VISSZA  MOST!!!! 
 

 

 


