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  Vierailumatka Unkarin Zirciin 7.2-11.2.2016 

 

Lähdin tutustumis- / ystävyysmatkalle Unkariin sunnuntaina 7.2 klo 10.00 lähtevällä junalla Ylivieskasta. 
Junalla matkasin ensin Tikkurilaan, josta paikallisjunalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Norwegianin lento 
Helsinki-Budapest piti lähteä kentältä klo. 18.45, mutta teknisten ongelmien takia matkaan päästiin vasta 
klo. 20 aikoihin. Lento laskeutui Budapestin Liszt Ferenc lentoasemalle klo 23.30 paikallista aikaa.  

Lentoasemalta jatkoin matkaa terminaali T2A edustalta, josta taxi tilataan ”taxi kopista”, josta saadaan 
valmiiksi hinnoiteltu kuitti taxin kuljettajalle. Matkaa lentoasemalta Budapestin keskustan Hotelli 
Eurostariin tuli noin 21 km ja hintaa 7 170 forinttia, eli 25€. Hotelli oli hyvin moderni ja viihtyisä ja lyhyeksi 
jäänyt yö siellä sujui hyvin levollisesti.  

Aamulla siirryin hotellilta lähellä sijaitsevalle Ferenciek tere metroasemalle, josta ostin metrolipun kioskista 
linjalle 3. Budapestissa sijaitsee kattava metroverkosto, kaikkiaan 9 linjaa. Ydinkeskustan alueella linjoja 
kulkee 4. Yhden kerran metrolippu maksaa 350 ft eli noin 1.5€. Lippu kannattaa muistaa leimata, koska 
lipuntarkastajia on jokaisen aseman sisäänmenolinjoilla lippuja tarkastamassa. Asemalta matkasin 5 pysäkin 
väliä Nepliget asemalle, josta siirryin maan päällä sijaitsevalle linja-auto asemalle. Ostin matkalipun 
lipunmyyntipisteestä Budapest-Veszprem ja se maksoi 114 kilometrin matkalle 2 375 ft eli noin 8€. Matka 
Veszpremiin kesti 2 tuntia ja 15 minuuttia ja olin perillä klo 13 aikoihin.  

Vezspremin linja-autoasemalta minua hakemaan tulivat työssäoppimassa paikallisessa Hotelli Szepalmassa 
oleva Tuomas, sekä entinen vaihto-opiskelijamme Kristof joka asuu Zircissä.  

 

 

Kristofin kyydissä matkasin siis Zirciin. Heti perille päästyämme menimme tapaamaan koulun Rehtoria 
Lagos Varga, joka ottikin minut todella ystävällisesti vastaan. Hiukan rajoittavana tekijänä toimi kielimuuri, 
koska Varga puhui sujuvasti Saksaa, Italiaa ja Venäjää, Unkarin lisäksi, mutta ei Englantia ollenkaan ja itse 
puhuin kielistä vain Englantia. Tästäkin selvittiin Kristofin tulkattua puhetta. Vastaanottajaisten jälkeen 
minulle näytettiin majoittumistilani, jotka olivat koulun vieressä sijaitsevan asuntolan ylimmässä 



kerroksessa. Sain asuntolasta luksus kohtelun ja omassa huoneessani olivat sekä suihku, että wc tilat 
huoneen yhteydessä. 

         

 

Majoittumisen jälkeen kävin tutustumassa asuntolarakennuksen tiloissa sijaitsevaan ruokalaan ja sen 
keittiötiloihin ja nautin paikallisen opiskelija lounaan. Lounas koostui suuresta lautasellisesta tomaattista 
kaalikeittoa, jossa oli lisäksi suuri siivu naudan paistia. Jälkiruoaksi oli luumuhillolla täytetty voitaikina 
leivonnainen.  

Lounaan jälkeen minulla oli vapaa-aikaa ja lähdimme Kristofin ja Tuomaksen kanssa käymään lähellä 
sijaitsevalla näköalapaikalla. Paikalta olikin upeat näkymät ympäristöön ja sieltä näkyy kuulemma kesällä ja 
kirkkaalla ilmalla jopa Sveitsin Alppien huipuille asti. 

 

 

 

Illanpäälle kiertelimme vielä kaupunkia ja kävimme tutustumassa kauppoihin ja paikalliseen leipomoon. 

Aamulla olimme sopineet, että Kristof tulee hakemaan minut, Tuomas ja rehtori Varga koululta ja 
lähdemme vierailu matkalle. Ensin menimmekin muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle tilalle, jossa 
sijaitsivat mm. koulun opetuskeittiöt, traktorikorjaamot ja maanviljelyalan koulutus.  

   

 



Vierailun jälkeen lähdimme ajamaan Balaton järvelle ja vierailemaan siellä Egry Jozsef Kozepiskola es 
Kollegium kouluun Zanka nimisessä kaupungissa. Vastassa siellä meitä olivat koulun rehtori ja yksi 
opettajista. Kävimme vierailulla Balatonjärven rannalla ja opetuskeittiöillä. 

  

Lisäksi kävimme ruokailemassa koulun ruokalassa. Tarjolla täällä oli alkuruoaksi makeaa marjakeittoa, jossa 
oli marjoja ja marjamehua, jossa oli kermaviiliä. Pääruokana oli paistettuja perunakuutioita ja paistettuja 
porsaanlihasuikaleita. Salaattina Unkarissa monesti on tarjolla hapatettua kaalta, porkkanaa ja 
etikkakurkkua.  

Kouluvierailun jälkeen lähdimme ajamaan kohti Tihany kylää joka sijaitsee Balatonin pohjoisrannalla. Niemi 
on historiallisesti merkittävä, koska siellä sijaitsee benediktiiniluostari jonka perusti vuonna 1055 Unkarin 
kuningas Andreas 1, joka on myös haudattu luostarin kryptaan. Edelleenkin toimiva luostari on merkittävä 
matkailukohde historiallisen ja taiteellisen arvonsa ansiosta. Kävimme myös vierailulla paikallisessa viinin 
valmistus kohteessa. 

  

 

 

Tihanyn vierailun jälkeen ajelimme takaisin Zirciin ja ilta puuhiin. Keskiviikkoaamuna 10.2 maa Zircissä oli 
lumivalkea ja lähdimme Kristofin ja Tuomaksen kanssa vierailulle heidän työssäoppimispaikkaansa Hotelli 
Szepalmaan. Hotelli sijaitsee noin 5 kilometrin päässä keskustassa ylempänä vuorilla ja se on nykyään 
Sveitsiläisen pankkiirin omistuksessa.  

  



Hotellissa vierailimme katselemassa ravintolan keittiötiloissa, huoneissa ja spa tiloissa. Lisäksi paikalla ollut 
ravintolan kokki halusi tarjota meille kahvit ja jälkiruoan. 

Hotellilla vierailun jälkeen palasimme takaisin koululle. Koululla minua odottamassa oli jo kyyti seuraavaan 
vierailupaikkaan, joten pikaiset hyvästelyt Zircin koulun rehtorille ja henkilökunnalle ja matka jatkui. 

Lähdin siis seuraavaksi vierailemaan Varpalotan kaupunkiin ja heidän Faller Jeno Szakkepzo Iskolajaan. 
Koulusta minua hakemaan oli tullut yksi entinen Suomessa harjoittelussa ollut opiskelija, sekä koulun 
autokuljettaja. Zircistä Varpalotaan oli noin ½ tunnin matka, joka taittui matkaa ja kokemuksiani kertaillen. 
Varpalotan koululla minua vastassa olivat koulun englanninkielen opettaja Marianna Nyitraine, joka esitteli 
minulle koulua ja vei tapaamaan koulun rehtori Toth Kalmania. Keskustelimme heidän kanssaan 
kouluistamme ja sen jälkeen kävimme lounaalla heidän koulunsa ravintolassa. Lounaan jälkeen menimme 
Marianna kanssa englannin oppitunnille, jossa olivat heidän myöhemmin Suomen vierailulle saapuvat 
opiskelijansa, sekä opettaja Barbara Szabo. Esittäydyimme ja opiskelimme yhdessä heidän kanssaan 
englantia, sekä lopputunnista muutamia suomenkielen lauseita ja sanoja. 

Tunnin jälkeen hyvästelimme ja rehtori Kalman vei minut paikalliselle bussiasemalle, josta matkasin takaisin 
Budapestiin. Illan vietin kierrellen Budapestin linnoja ja nähtävyyksiä katsellen, sekä hieman vierailuista 
palautuen. Yön olin Hotelli Victoriassa, joka sijaitsi ihan Tonava joen kupeessa. 

 

 

Reissun viimeisen päivän vietin Budapestin kaupunkia kierrellen, sekä tuliaisostoksia tehden. Lentokentälle 
kaupungista menin ensin metrolla 3 linjan päätepysäkille eli Kobanya-Kispest asemalle, josta jatkoin bussilla 
E200 Liszt Ferenc lentokentälle. Metro maksoi siis 350 ft ja bussi 450 ft eli yhteensä noin 2,5€. Aikanaan 
lento Suomeen lähti ja suomessa olin takaisin perjantaiaamusta klo. 1.30. Aamulla Hotelli Vantaalla vietetyn 
yön jälkeen edessä olikin enää viimeinen etappi, eli junamatka Ylivieskaan. 

Kokemuksena matka oli todella hieno ja päällimmäisenä asiana mieleen jäi Unkarilaisten ystävällisyys ja 
vieraanvaraisuus. Aiemmat ajatukseni Unkarista ja siellä harjoittelusta muuttuivat ja ainoastaan 
positiivisempaan suuntaan. Keittiölaitteisto mm. Zankan koulussa oli täysin ajanmukaista, luokissa olivat 
käytössä älytaulut jne. Lisäksi ihmiset olivat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja opiskelijavaihdoista. Hyviä 
harjoittelupaikkoja on myös tarjolla, kuten Tuomaksen to-paikka Hotelli Szepalma oli siitä osoituksena. 
Kansainvälisyys ja yhteistyö on mielestäni todella tärkeää ylläpitää, niin Unkariin kuin muuallekin 
yhteistyökouluihin ja –työssäoppimispaikkoihin. 

 

 



Matka-aikataulu 

7.2 klo. 10.00  Juna Ylivieska-Lentoasema 

7.2 klo 18.45   Lento Helsinki-Budapest 

7.2 klo 23.30  Saapuminen Budapestiin 

8-10.2  Vierailulla Budapest, Zirc, Zanka, Varpalota 

11.2  Budapest 

11.2 klo. 21.05 Lento Budapest-Helsinki 

12.2 klo 01.30  Saapuminen Helsinki 

12.2 klo. 10.06 -15.49 Juna Helsinki-Ylivieska 

 

 


