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Kedves Szerencsés Kiutazó! 

Az elmúlt félévemről szeretnék beszámolni, amit Litvánia harmadik legnagyobb városában, a 

tengerparti Klaipédában töltöttem az LCC International University nevű egyetemen. A 

település (ahogyan az egész ország) nem túl nagy (bár a helyiek ezt máshogy értékelik!), ám 

nagyon barátságos, tiszta és élhető. A fővárostól, Vilniustól négy órára található (busszal), 

Rigától pedig négy és fél órára, így utazni relatív könnyen lehet, nagyon szép helyekre.  A 

Balti államokban euró a fizetőeszköz, a bolti áraik pedig a magyar árakhoz hasonlóak 

Litvániában (deviza számlát szerintem érdemes nyitni a kiutazás előtt itthon, így nem lehet 

gond az árfolyam ingadozásával).  

Az LCC szuper, rengeteg pozitívuma közül nemzetközi voltát, a tanárok segítőkészségét és a 

rendkívüli szociális életet emelném ki elsőként. Az iskolában számtalan nemzet válogatott 

diákjai tanulhatnak angol nyelven, így egy-egy órán előfordulhat, hogy nincs két ember, aki 

azonos országból érkezett volna. Ennek köszönhetően a tananyagon kívül az ember rengeteget 

tanulhat az együtt és egymás mellett élésből is, aminek tapasztalása számomra életre szóló 

élmény volt.  

A társasági élet mellett mellett a tanulmányokra is figyelnek, jóval több anyagot adnak le egy 

szemeszter alatt, mint itthon (mert vagy 2x1,5 vagy 3x1 tanóra van egy tárgyból egy hét alatt) 

és a leadott anyagot számon is kérik. Mindemellett a tanárok és a diákok is segítőkészek, 

tapasztalataim szerint mindent meg lehet beszélni, ha az ember egyenesen jár el, nagyon 

rendesek vele. Az Erasmus koordinátor, Inga, egy tündér, mindenben segít, amivel megkeresi 

az ember! 

Az iskola keresztyén intézmény, így szabályaiban ez az értékrend megjelenik (az alkohol 

fogyasztást a kampusz területén például szabály tiltja). A hétköznapokban ez nem hangsúlyos, 

fakultatív programokat szerveznek a hitélethez kapcsolódóan, amik többnyire kreatív, jó 

hangulatú események.  

Amennyiben lehetőséged van, javaslom, hogy mindenképp jelentkezz a nyári litván nyelv-és 

kultúra tanfolyamra (pályázattal szintén elnyerhető a teljes díj). Ezt már az LCC-n tartják, 

szintén nemzetközi, kb. 10-15 fős csoport gyűlik össze, akiknek három tanár tart órákat és 



szervez különböző iskolán kívüli programokat. Ez az időszak szerintem kiváló arra, hogy 

megtanuld az alapokat a nyelvről és főleg arra, hogy megismerd Klaipédát és az országot. A 

kurzus magába foglalja a napi három óra intenzív nyelvtanulás mellett a hétvégi utazásokat is, 

amikor mi ellátogathattunk Nidára, Litvánia legnagyobb édesvízi tavához, nemzeti parkjához, 

múzeumokba, éttermekbe, Vilnius városába, stb. Hatalmas élmény helyi emberek szájából 

hallani a történelmet, javaslatukra választani a helyi ételek közül, és első kézből megismerni 

egy egész kultúrát és gondolkodásmódot. A tanárok kedvesek voltak, a mi esetünkben a 

társaság is szuper volt és a kurzus tényleg életre szóló élményeket tartogatott!  

Az egész kiutazást mindenkinek nagyon javaslom, életem egyik legjobb döntése volt 

Litvániába jelentkezni. Véleményem szerint sokan méltatlanul keveset tudunk a Balti államok 

szépségéről, így mindenkinek javaslom, hogy amint teheti, utazzon el, és ismerje meg a kinti 

életet!  

A folytatásban néhány praktikusnak gondolt dolgot listáztam, amikről hasznos lehet tudni: 

- Ki lehet utazni busszal, érdemes szétnézni, mert nagyon széles a buszjáratok kínálata 

(árban, útvonalban, stb.). Mi Lengyelországon keresztül jöttünk, két átszállással, kb. 

30 óra alatt... 

- Utazzatok Rigába és ha tehetitek Tallinba is, mert mindkettő gyönyörű 

- Litvánia második legnagyobb városa, Kaunas, három órára van busszal Klaipédától. 

Kaunasnak nemzetközi repülőtere van, ahonnan sok olcsó (5 eurós) repülőjárat indul 

szerte Európába 

- Keressetek a boltban füstölt lazacot, aminek kilója 2 euró 

- Beszélgessetek minél több LCC-s diákkal, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni, és 

nagyon szórakoztatóak 

- A különböző „Event”-eken érdemes részt venni (pl. kolis programok), mert jó 

hangulatúak 

- Bájos kávézókkal van tele a város, érdemes kipróbálni őket 

- A tengerben megy le a nap, ami nem utolsó látvány egy tiszta délután!  

Sok sikert kívánok a kiutazáshoz, hidd el, még nem is tudod milyen sok élmény vár Rád! 

 


