
Finnország-Comenius 

2014.05.04-én kis csapatunk elindult Finnországba, az egyhetes Comenius prog-

ramsorozatra. Hajnali indulással Amszterdami átszállással este nyolc-kilenc óra 

körül érkeztünk meg Saarijärvi városába. Sokan először repültek így számukra a 

nap eleje is nagy élmény volt.  

Vendéglátóink nagy részét ismertük, hisz az előző év októberében már járt ná-

lunk pár finn diák. Örülök, hogy lehetőséget kaptunk egymás országainak meg-

látogatására így mi is láthattuk honnan jöttek, miben tér el a mi országunk az 

övéktől. 

A finn emberek vendégszeretetét már első nap megtapasztaltuk. Mosolyogva 

fogadtak minket és mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Aznap este 

mind fáradtan estünk be az ágyba. 

Kedd reggel a helyi gimnáziumban töltöttük a napot és 

minden ország előadta saját prezentációját, amely egy 

vállalkozás felépítéséről üzemeltetéséről szólt. Mi ma-

gyarok egy vendégház tervét hoztuk el. Ezek után pla-

kátokat készíthettünk nemzetközi csoportokban az el-

hangzott bemutatók alapján. Később átsétáltunk a vá-

rosháza épületébe ahol egy helyi vállalkozó elemezte, 

értékelte plakátunkat. Majd egy koncerten vettünk részt 

ahol a finn népzenék kaptak főszerepet. Aznap este 

vendéglátóm, Anna gyönyörű tóparti házában gyűlt 

össze baráti köre és mi magyarok, de boldogan mond-

hatom, hogy mi is a baráti körhöz tartoztunk. Nagyon 



jól szórakoztunk és kiváló ételeket kaptunk. A szauna után a bátrabbak megmár-

tóztak a pár fokos tóban is. 

 

Szerdán Tampere városába indultunk ahol a helyi egyetemet nézhettük meg és 

egy előadást is meghallgathattunk a finn oktatási- és egyetemrendszerről.  Lát-

ható volt az is hogy nem csak finn diákok veszik igénybe a méltán híres oktatást. 

Elmehettünk a város kilátójába is ahonnan beláthattuk az egész környéket körül-

vevő tavakat. Egy kisebb eső lepett meg minket, de nem akadályozhatott meg 

abban, hogy pár szuvenírt vásároljunk. 

Csütörtöki napunk elég hosszúra sikeredett. A délelőtti órákban kipróbálhattuk a 

raftingot. Mindenki nagyon élvezte és folyó még gyorsabbnak tűnt a csónakban 

ülve. A vadvízi evezés után egy kicsi kör alakú fakunyhóban száríthattuk meg 

vizes ruhadarabjainak ahol teát, süteményt, kávét kaphattunk. Eközben lassú 

füstöléssel készítették el az ebédre szánt lazacot gazdag körettel. 



Délután a középiskola falai közé visszatérve diákok műsort adtak elő a búcsúz-

tató program keretében.  Helyet kaptak itt a mai népszerű zenék, a népdalok és a 

tánc. Csütörtök este a helyi ifjúsági klubban gyűlt össze minden Comenius prog-

ramban résztvevő diák ahol egy búcsú bulin vettünk részt. 

Pénteken hajnalban ébredtünk és nehéz búcsút vettünk új és régi barátainktól és 

utunkat Helsinki felé vettük.  

Mivel a mi gépünk a késő délutáni órákban indult volt lehetőségünk megismerni 

a várost.  

 

A helyi kikötőben ebédeltünk, megnéztük a katedrálist és a boltok mellet a helyi 

piacra is bekukkantottunk. 

Mikor felültünk a repülőgépre úgy tűnt mintha álom lett volna az elmúlt hét, 

szinte egy percnek tűnt az egész. Nem is csoda, hisz jó társaságban repül az idő. 

Hatalmas élmény volt számunkra ez a kirándulás. Végre eljutottunk Európa 

északi részére is és megtapasztalhattuk milyen a világ 2000 km-re, északra. 
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