
 

 

Työssäoppiminen Unkarissa 31.3.-12.5.2015 

 

    Unkari 

Unkari on sisämaavaltio jonka pinta-ala on noin 93 000 km² . Maan asukasluku on noin 
10 miljoonaa. Unkarin pääkaupungissa Budapestissä asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. 
Valtion virallisena kielenä on suomalais-ugrilainen unkarin kieli. Valuuttana Unkarissa 
on forintti.(1€=280 ft) Suurin osa Unkarista on alankoa, mutta on myös vuoristoakin. 
Unkari on kuulunut Euroopan unioniin vuodesta 2004. 

 

    Zirc 

Asuimme työssäoppimisen aikana Reguly Antal- koulun asuntolassa, joka sijaitsee 
Zircissä. Zirc on noin 10 000 asukkaan kaupunki länsi-unkarissa. Zirc sijaitsee noin 140 
km matkan päästä Unkarin pääkaupungista Budapestistä. Reguly Antal- koululla ja 
Haapajärven ammattiopistolla on ollut yhteistyösopimus pitkään, yli 20 vuotta. 

 

Koulu ja asuntola  

 

 



 

 

    Työssäoppiminen (Joel & Jukka) 

Työssäoppimisjakson alussa olimme viikon muiden oppilaiden mukana koulun metalli- 
ja rakennushallilla. Sielä tutuistumme paikalliseen koulunkäyntiin ja teimme oppilaiden 
kanssa opettajan määrämiä töitä. Seuraavat kaksi viikkoa työskentelimme Borzavárissa 
Bakony Agron koneasemalla. Matkaa Borzavarin kylään oli linja-automatkaa noin 10 
km. Koneasemalla huolsimme ja korjasimme traktoreita ja muita maatalouskoneita. 
Seurasimme myös koneasemalla kevättöiden edistymistä. Viimeiset 2 viikkoa kuljimme 
töissä läheisessä Penzesgyörin kylässä Sörenyesin hevostilalla. Hevostilalla hoidimme 
eläimiä, teimme pihatöitä ja hevosille heinää. 

Englantia työpaikoilla ei puhuttu lainkaan, lukuunottamatta Sörenyesin hevostilaa, 
jonka omistaja puhui jonkin verran englantia. Kommunikointi onnistui kuitenkin hyvin 
käyttämällä ahkerasti sanakirjaa sekä kääntäjää.   

 

 

 

 



 

 

    Työssäoppiminen (Tanja) 

Olin työssäoppimassa neljä viikkoa Penzesgyörissä Sörenyes nimisellä hevostallilla. 
Tallinomistaja puhui vähän englantia, mutta tallityöntekijän kanssa ei löytynyt yhteistä 
kieltä, joten sanakirja ja elekieli oli kovassa käytössä. Tallilla oli 14 hevosta ja yksi aasi. 
Tallille kuljin linja-autolla ja matka kesti noin 20 minuuttia. Työpäiväni alkoi puoli 
kahdeksalta ja loppui kahden maissa. Työkuvaan kuului hevosten puhdistus, laitumelle 
vienti, ruokkiminen, tallin siivous sekä ratsastaminen. Kävimme myös yhdessä 
tallinomistajan kanssa ratsastamassa läheisellä tallilla, jossa sain opetusta englanniksi 
sekä kävimme suurella siitostallilla Babolnassa.  

Talli oli todella mukava paikka ja ihmiset siellä olivat todella ystävällisiä. 

     

 

 

 

 



 

 

    Vapaa-aika 

Viikolla vietimme vaapa-ajan pelaillen jalkapalloa,pingistä ja muita pelejä koulun 
opiskelijoiden kanssa. Keskustelu onnistui joidenkin opiskelijoiden kanssa englanniksi, 
toisten kanssa taas sanakirjan ja kääntäjän avulla.Opiskelijat olivat mukavia ja avuliaita. 
Viikkojen aikana ehdimme myös kiertää Zirciä jalkaisin,vierailimme muunmuassa 
luostarissa, Arboreetum puistossa ja paikallisissa liikkeissä. 

 Viikonloput kuluivat nopeasti "reissunpäällä". Viikonloppujen aikana kävimme 
läheisissä kaupungeissa mm. Veszpremissä ja Györissä. Pääsiäisen jälkeisen viikonlopun 
vietimme Budapestissa ja kävimme äänestämässä suurlähetystössä eduskantavaaleihin. 
Budapestissä oli paljon nähtävää ja paljon jäi varmasti näkemättä. Yhtenä lauantaina 
kävimme junamatkalla naapurivaltion, Itävallan pääkaupungissa Wienissä. Wien oli 
hieno paikka ja sieläkin olisi riittänyt nähtävää pitemmäksikkin aikaa. Vapun aikaan 
luokkakaverimme Patrik Kinnunen tuli käymään luonamme Sveitsistä. Menimme häntä 
vastaan Budapestiin ja kiertelimme siellä päivän. Patrikin vierailun aikana kävimme 
mm. Keski-Euroopan suurimmalla järvellä Balatonilla, joka on myös suosittu 
turistikohde.  

 

 



 

 

Balaton järvi 

 

Parlamenttitalo Budapestissä 

Suurin ero suomalaiseen kulttuuriin mielestämme löytyi ruokailusta, päivällisellä 
ruokaan kuului aina jonkunlainen alkukeitto ja ruokajuomana aina vesi. Reissu meni 
kaikinpuolin hyvin, eikä suurempia ongelmia tullut. 



 

 

Matkalla Wieniin 

 

Schönbrunnin linna Wienissä 

 



 

 

Kävimme myös Veszpremin eläintarhassa 

 

 

Tanja Hämäläinen, Joel Ojalehto ja Jukka Vierimaa Maa12 Haapajärven 
ammattiopisto 

 


