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Pääsin suorittamaan yhden viimeisen vuoden työssäharjoittelun Unkariin, Zirciin joka on
Nivalan ystävyyskaupunki. Asuin seitsemän viikon harjottelujakson koulun asuntolalla josta
käsin kuljin töissä muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa hotelli Szépalman ravintolassa.
Ensimmäisen viikon kuljin koululla erään lukiolaisryhmän mukana, koska Unkarissa ovat
huomattavasti paljon tarkempia näiden asioiden suhteen ja pyörittelivät vielä joitain
lomakkeitani. Lukio viikon aikana tutustuin jo moniin uusiin ihmisiin joista olen saanut hyviä
ja pysyviä ystäviä itselleni. Tapasinpa nykyisen tyttöystävänikin kyseisessä ryhmässä.
Ensimmäisen viikon jälkeen pääsin aloittamaan työt. Arkeni oli samanlaista kuin muillakin
ammattiin opiskelevilla, eli muutama päivä viikosta töitä ja muutama päivä koululla.
Ravintola poikkeaa tosi paljon Suomalaiseen keittiöön verrattuna. Unkarilainen keittiö
muistuttaa enemmän ''kodinomaista''. Paljon eri huoneita eikä lainkaan kylmiöitä vaan
kaikki kylmässä säilytettävä pidettiin jääkaapeissa jotka oli sijoiteltu ympäri keittiötä. Ero oli
valtava mutta pidin siitä silti ja tykkäsin työskennellä kyseisessä ravintolassa. Henkilökunta
oli todella ystävällistä ja ottivat mukaan kuvioihin hyvin. Englannin kielitaito uupui aika
monelta, kuten koko Unkarissa. Hyvin monesti kun kysyin englanniksi jotain, sain
vastaukseksi ''sprechen Sie Deutsch?', eli kysyivät että puhunko saksaa, joka on paljon
käytetympi kieli kuin englanti Unkarissa. Mutta kielimuuri ei ollut oikeastaan kovin hirveä
este, sillä kaiken sai aina joten kuten selitettyä. Ja Unkarin kielikin alkoi tarttua aika hyvin
jatkuvan kielikylvyn ansiosta.

(Annoksia Szépalmasta)

Vapaa-ajallani ei kerennyt aika tulla kertaakaan pitkäksi, sillä aina löytyi jotain tekemistä.
Kävin koulun järjestämällä laskettelureissulla, koulun päättäjäisjuhlissa yms. Tutustuin
moniin uusiin ihmisiin ja monet tahtoivat viettää aikaa kanssani vapaa-ajalla. Ihmiset ovat
aivan uskomatton ystävällisiä ja ottivat mukaan niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin, ja
tahtoivat tietää aikalailla kaiken minusta ja kotimaastani. Tulin hyvin toimeen paikallisten,
niin nuorten kuin opettajienkin kanssa.

(Koulun järjestämä laskettelureissu)

Lähdin Unkariin, sillä tunsin sieltä jo muutamia ihmisiä, koska ensimmäisellä ammattikoulun
luokallani oli Zircistä kotoisin oleva vaihto-oppilas jonka kanssa ystävystyin ja jonka luona
olin käynyt jo pari kertaa aiemminkin lomailemassa.
Kaiken kaikkiaan kokemus oli mahtava ja ikimuistoinen joka toi uusia tärkeitä ihmisiä
elämääni. Kokemus on kasvattanut minua ihmisenä todella paljon ja suosittelen vaihtooppilaisuutta/ulkomaan työssäharjoittelua kaikille joille siihen tarjotaan mahdollisuus.

(Päättäjäisjuhlat opettajieni ja luokkalaisten kesken)

