Työssäoppiminen Unkarissa 4.4.–14.5.2013

Unkari
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). Unkarin
virallinen kieli on suomalais-ugrilainen unkarin kieli.
Valuutta on unkarin forintti (1 € = noin 289 ft).

Zirc

Zirc
Asuimme ja työskentelimme Zircssä, joka sijaitsee länsi-unkarissa Bakonyn vuoristossa. Asukkaita
siellä on noin 10 tuhatta. Meidän koulumme ja Reguly Antal –koulun kanssa on ollut
yhteistyösopimus jo 18 vuotta ja tämän koulun kautta pääsimme työssäoppimispaikkoihimme.
Asuimme koulun asuntolassa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Työssäoppiminen
Laura
Työskentelin ruokakauppa Coopissa, joka oli pienen kävelymatkan päässä koulusta. Työpaikalla
ainoastaan esimieheni puhui vähän englantia ja loput työntekijät puhuivat unkaria ja mahdollisesti
myös saksaa. Työtehtäviini kuului hyllyjen täyttäminen,
tuotteiden päivämäärien tarkistamien ja PekSnakc ”pulla”
tiskillä palveleminen. Työpaikalla oli myös unkarilaisia
harjoittelijoita joiden kanssa juttelin paljon sanakirjan avulla.

Tanja
Työskentelin Monostor Cukrászda nimisessä konditoria kahvilassa, joka oli lyhyen kävelymatkan
päässä koululta. Työpäiväni alkoi kahdeksalta ja päättyi klo. 13.30–16.00 välillä työn määrästä
riippuen. Työpaikallani ei ollut ketään englantia puhuvaa, joten sanakirja, elekieli ja huumori olivat
olennainen osa työpäivää. Monostorissa oli neljä vakituista työntekijää, joita sain auttaa erilaisten
työtehtävien kanssa. Työkaverini olivat innokkaita opettamaan minulle uusia asioita ja opinkin
paljon kahvilan ja konditorian ylläpitoon liittyviä asioita. Olen todella iloinen, että pääsin
Monostoriin töihin, koska pidin jokaisesta työpäivästä ja olen iloinen kaikista siellä oppimistani
asioista.

Vapaa-aika
Koulu järjesti meille viikonloppuisin paljon erilaisia päivän reissuja ympäri bakonyn aluetta ja
vähän muuallakin. Kävimme mm. Tihanyssä, Pápassa, Vesprémissä, Budapestissa ja Györissä.
Kävimme museoissa, kirkoissa, luostarissa, eläintarhassa, kylpylässä, patikoimassa, katsomassa
maisemia ja paljon muuta mukavaa. Vietimme vapaa-aikaamme myös paikallisten nuorten kanssa,
joihin tutustuimme noiden kuuden viikon aikana. Kävimme usein myös itsenäisesti Vesprémissä
linja-autolla. Pääsimme myös käymään paikallisen bändin konsertissa. Vietimme myös yhden
päivän erään unkarilaisen perheen parissa heidän kotonaan.

