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A Balti-tenger partjára simuló 150 ezer fős litván kikötőváros megközelítése első 

ránézésre nem tűnik egyszerűnek, pedig több megoldás közül is válogathatunk. Az ott töltött 

szűk négy hónap alatt próbáltam buszt, vonatot és repülőt is. Fontos tisztázni, hogy 

mozgásterünk Budapesttől Varsóig terjed, onnantól csak nemzetközi buszjáratok (Ecolines, 

Eurolines, Polskibus) állnak rendelkezésünkre Kaunasig (Litvánia közepe), majd belföldi 

távolsági buszra (Kautrans) ülünk Klaipėdáig. Az említett Budapest-Varsó vonalon 

repülhetünk Wizzairrel (minden du. indul), vonatozhatunk a Keletiből, illetve nekivághatunk 

busszal is, ez esetben javasolnám a lengyel Polskibus társaságot (Orangeways-t kerüljük!). 

Az út időtartama szárazföldi közlekedés esetén legalább 30 óra, repülővel akár 12-vel 

megúszhatjuk. (Senkit nem beszélek le arról, hogy egyéb lehetőség után kutasson. Indul pl. 

repülő Vilniusba és Rigába is, valamint Klaipėda is rendelkezik reptérrel. Én az általam 

legkedvezőbbnek talált vonalakat említettem.) 

Az augusztus végi hőmérséklet a langyos és a meleg között ingadozott, majd tél felé 

cammogva fokozatosan hűlt. A nedves kontinentális éghajlat, illetve a tengerparti városokra 

jellemző folytonos légmozgás (ált. erős szél) eredményesen balanszíroz a szélsőségek között, 

így az északi fekvés ellenére ritkák, vagy legalábbis nem tartósak a dermesztő mínuszok, a 

kánikulától meg amúgy sem fél senki északon.  

Hatalmas előny más egyetemekkel szemben, hogy az LCC kollégiumi szállást 

biztosít az érkezők számára. Ettől szükségtelen ódzkodnunk, a két épület az egyetem 

tőszomszédságában helyezkedik el, mindkettő meglepően felszerelt, tiszta és otthonos. Egy-

egy lakrészben jellemzően 3, 4 vagy 5 diák száll meg, azonban a megfelelően kialakított 

belső tereknek köszönhetően közvetlenül csak 1, ritkán 2 szobatársunk lesz. Egyes helyiségek 

saját wc-vel, fürdőszobával, hűtővel is rendelkeznek. Minden folyosón találunk közös, 

korszerűen felszerelt (csap, elektromos tűzhely, vízforraló, szagelszívó, mikró…) konyhát, 

illetve nappalit, ahol étkezhetünk, vagy elnyúlhatunk a hatalmas, puha foteleken. 

Az LCC légköre, felépítése hallgatóközpontú, erős az önkormányzatiság, rengeteg 

rendezvény, fórum, közös program elérhető az érdeklődőbb diákoknak. A fiatalok 

nemzetközi összetétele alapot teremt különböző kultúrák első kézből való megismerésére. 

Általában minden ország a saját nemzeti ünnepeinek egyikének napján tart fogadást a lobby-

ban, ahol fiai mesélnek hátterükről, történetükről, kultúrájukról. Így találkozhatunk egy 



teremben Moldovával, Oroszországgal, Üzbegisztánnal, Ukrajnával, Németországgal vagy 

épp Dél-Koreával. 

A tanulmányi követelmények teljesíthetők, ám figyelmet és rendszerességet 

igényelnek. Sok beadandót, prezentációt kérnek a diákoktól, illetve két vizsgaidőszak 

(midterm/final) mentén szerveződik a félév, ahol általában írásban kell teljesíteni. A hazai 

elvárásokhoz szokott növendéknek egyikbe sem fog beletörni a pennája. Fontos még tudni, 

hogy minden - egyébként alacsony létszámú - kurzuson jelenléti ívet vezetnek, amit 

viszonylag komolyan is vesznek. 

Ajánlanám a litván nyelvi tanfolyamot, illetve esetleg valamilyen humános előadás, 

irodalom vagy történelem látogatását, mert mély és tartalmas betekintést biztosítanak az 

ország történelmébe, mely szívszorítóan rokon a miénkkel, valamint akár azt is 

megtudhatjuk, miért viseli Báthory István, hajdanvolt erdélyi gróf nevét Vilnius egyeteme. 

Utazhatunk is. Az országon belül, illetve a balti államok között is sűrűn és 

megfizethető áron közlekednek buszjáratok. Ezen felül fapados repülővel Skandináviába, 

vonattal pedig Moszkvába, vagy akár Szentpétervárra is utazhatunk (Oroszország 

vízumköteles). Erősen javallott még idejében kiváltani az ISIC-et, mely nem csak a 

tömegközlekedést, hanem seregnyi egyéb kedvezményt is elérhetővé tesz. Klaipedán belül, 

illetve a város közelében érdemes ellátogatni egy-két helyre, bár ezeket figyelmes 

vendéglátók többször is elmondják.  

A szokványos módon szórakozni vágyók is megtalálják számításaikat, bár a nyugodt 

városban ritkásak a késő éjjel is nyitva tartó klubok. Kávézó viszont annál több van, ajánlom 

a városi könyvtár tövében meghúzódó Pauzė-t, ahol sok háborítatlan órát tölthettem. 

 

Érezzétek jól magatok! 

 

 

 

 


