
 
                  

 
 
 

MAMEKAM 5 -hankkeen III-kauden rahoituksella 
 

Työssäoppiminen Unkarissa 31.3.-9.5.2014 
 
 
 
                                      Tietoa Unkarista 
 
Unkari on Keski-Euroopassa oleva sisämaavaltio ja sen naapurimaat ovat Romania, 
Slovenia, Slovakia, Kroatia, Serbia, Ukraina ja Itävalta. Unkarin pinta-ala on 93 028 
neliökilometriä. Asukasluku noin 10 miljoonaa ja sen pääkaupunki on Budapest (1 695 
000 asukasta). Unkarinvirallinen kieli on suomalais-ugrilainen unkarin kieli. Rahana 
Unkarissa on forintti. 
 
    
  Zirc 
 
Asuimme ja työskentelimme Zircissä, joka 
sijaitsee länsi-unkarissa Bakonyn 
vuoristossa. Asukkaita siellä on noin 10 
tuhatta. Haapajärven ammattiopistolla ja 
Reguly Antal- koululla on ollut 
yhteistyösopimus jo 20 vuotta. 
Asuimme Reguly Antal- koulun 
oppilasasuntolassa muiden opiskelijoiden 
kanssa kuusi viikkoa. 

 
                 Asuntola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Koulu    

 
 



Työssäoppiminen 
 
Olimme työssäoppimassa kahdessa eri paikassa. 
Ensimmäisen viikon olimme koulussa. Olimme englannitunneilla ja kävimme myös 
kotitaloustunnilla tekemässä unkarilaista ruokaa. 
Ensimmäisen harjoittelun suoritimme Borzavarissa Bakony Agro -koneasemalla. 
Seurasimme työntekoa, kiersimme peloilla katsomassa mm. maissin kylvöä ja 
vierailimme kahdella eri lypsykarjatilalla. Työnjohtaja tutustutti meidät myös 
perunoiden kuorimoon. Saimme myös ajaa Manitou- pienkuormaajalla. 
Viimeisenä päivänä työnjohtaja vei meidät läheiselle vuorelle. Olimme yli 700 metriä 
korkealla, ja näköalat oli mahtavat! 
Koneasemalla ei ollut ketään joka olisi puhunut edes vähän englantia, joten sanakirja 
ja elekieli olivat ahkerassa käytössä. 

 
 

 
 
 
 
Toinen harjoittelupaikka oli Hotel Szépalma, missä työskentelimme talleilla. Hotellilla 
oli neljä tallia ja hevosia 37 kappaletta. Teimme töitä isoimmassa tallissa. 
Aamuisin lähdimme töihin kuudelta, ja työpäivä loppui kolmelta. 
Päivittäisiin töihimme kuului hevosten harjaus, kavioiden puhdistus, ruokinta, 
karsinoiden ja ulkotarhojen puhdistus. Korjasimme myös aitoja ja puhdistimme 
laitumia. 
 



Hotellilla on myös neljä aasia, kolme sikaa ja neljä lehmää. Tarkistimme joka aamu 
lehmien ja sikojen olot ennen varsinaisten töiden alkamista. Saimme päivällisen 
hotellilla. Szepalma Hotel oli mukava paikka työskennellä, sillä ohjaajamme Judit puhui 
todella hyvin englantia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     Vapaa- aika 
 
Vapaa- aikamme vietimme yhdessä rentoutuen ja kävimme usein keskustassa 
ostoksilla. 
Koulu ei järjestänyt meille paljonkaan ohjelmaa, mutta pärjäsimme hyvin keskenämme.  
Oli ihanaa vaihtelua, kun sai rauhassa rentoutua ilman asuntolan hälinää! Kävimme 
usein linja-autolla naapurikaupunki Veszprémissä ostoksilla ja syömässä. 
Viimeisenä viikonloppuna kävimme englanninopettajien Enikön ja Titan kanssa 
Balaton -järvellä. Vietimme koko perjantaipäivän Balatonilla. Kävimme myös Tihanyssa 
ostoksilla ja syömässä. Paikka oli aivan mahtava, ja toivottavasti tulevaisuudessa 
menemme sinne uudestaan! 
Meitä käytettiin myös Pannonhalman luostarissa ja naapurikaupunki Györissä. 
Kyseinen luostari on todella suosittu turistikohde.   
Pääsiäisenä menimme yhdessä Budapestiin ja yövyimme hotellissa. Seuraavana aamuna 
menimme lentokentälle vastaan Mikkoa, joka oli Sveitsissä työharjoittelussa ja tuli 
meille pääsiäislomalle. Oli hauskaa! 
             
 


