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Miután elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat, 2017 augusztus végétől lehetőségem nyílt a 

2017/18-as őszi félévet Finnországban töltenem. Azért esett a választásom Finnországra, azon 

belül is a Lappeenranta University of Technologyra, mert itt tudtam a szakirányomhoz 

megfelelő tantárgyakat felvenni, amiket el is fogadnak a tanáraim, és természetesen Finnország 

szemet gyönyörködtető tájai is mágnesként vonzottak. Az Erasmus koordinátorok nagyon 

segítőkészek voltak mind a küldő, mind a fogadó egyetemen, így az egész jelentkezési folyamat 

gördülékenyen ment. A finn oktatás messze földön híres, és az emberek vendégszeretete sem 

utolsó, amit a későbbiekben meg is tapasztaltam részképzésem alatt. Szinte mindenki beszélt 

angolul, így nyelvi akadályokba ritkán ütköztem. 

Jelenleg a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán végzem tanulmányaimat, 

anyagmérnök MSc szakon. Energetika szakirányon tanulok, a finn egyetemen pedig Energy 

technology specializáció felhozatalából válogathattam. Nem volt számomra teljesen új, hogy 

más kultúrákból érkező emberekkel vagyok körbevéve, hiszen dolgoztam már külföldön, a 

Kanári szigeteken pincérkedtem 3 hónapon keresztül, illetve több éve mentorkodom a miskolci 

ESN és Stipendium Hungaricum programokon belül. 

Norwegian Airline-nal utaztam, melyet csak ajánlani tudok. Megbízható, olcsó fapados 

légitársaság, mely biztosít közvetlen járatokat Budapest és Helsinki között. Augusztus 24-én 

indult a gépem, és este 11-re, 2 óra 15 perc alatt értem a finn fővárosba. Úgy terveztem, hogy 

az egész hétvégét Couchsurfinggel Helsinkiben töltöm, ezért már hónapokkal korábban 

felvettem a kapcsolatot Johannessel, aki szívesen adott nekem szállást ingyen, de csak 

péntektől. Mivel én csütörtök este érkeztem, ezért egy éjszakát a repülőtéren töltöttem, hogy a 

költségeimet csökkentsem. Meglepően kényelmesek voltak a helsinki reptér székei. Helsinki 

nem olyan nagy város, egy hétvége alatt bejárható minden látványossága. Biciklit béreltem, ami 

nagyban megkönnyítette a városnézést. Egyáltalán nem volt drága, és a város minden fontosabb 

helyén volt tároló, ahol le lehetett rakni a kerékpárt. Augusztus 27-én, vasárnap indultam tovább 

OnniBus-szal Lappeenrantába. Nagyon jó kis busztársaság, kényelmes buszokkal, 3 órás 

menetidővel és alacsony árakkal. Minél hamarabb veszi meg az ember a jegyet, annál olcsóbb.  

Amikor megérkeztem Lappeenrantába, nagyon kedves fogadtatásban volt részem, a 

buszpályaudvaron már vártak rám, és az egyetemtől megbízott diák autóval vitt el a 

kollégiumomhoz. Ott pedig a tutorom (ott így hívják a mentort) várt, aki átadta az egyetemhez 



szükséges papírjaimat, kollégiumi kulcsomat, brosúrákat (kulcstartó, nyakbaakasztó). A 

hasznos papírok tartalmazták az orientációs hét agendáját, kollégiumi szerződésemet, 

térképeket az egyetemről és a városról, és hasznos tanácsokkal látott el a további teendőimmel, 

és az orientációs héttel kapcsolatban. Másnap az egyetemen találkoztam vele, és a többi 

diákjával. Körbevezetett minket az egyetemen, majd az egyetemi beiratkozással kapcsolatos 

papírmunkákat intéztük. Mindezt egy helyen, jól megszervezve, egyszerű lépésekben meg 

tudtuk csinálni. Az egyetemen éppen felújítási munkálatok folytak, nagyobb része le volt zárva, 

így eleinte kicsit bonyolult volt az épületek közötti átjárás, de pár hét alatt meg lehetett szokni. 

Az első héten elég sok kiadásom volt, ezért azt javaslom az ide látogató diákoknak, hogy 

készüljenek fel erre. A beiratkozásnál 60 €-t kellett befizetni, plusz buszkártyát is lehetett venni, 

mellyel lényegesen olcsóbb volt a közlekedés. Nekem bérletre nem volt szükségem, mert közel 

laktam az egyetemhez, később pedig szert tettem egy biciklire is. 5 €-ért mágneskulcsot is 

ajánlott volt venni, amivel az egyetemre, könyvtárba, előadókba, konditerembe lehetett belépni, 

miután délután hattól bezárultak az ajtók. A konditerem bérlet 15 €-ba került, mellyel két, jól 

felszerelt kondi közül is lehetett választani. Ezen kívül több sportolási lehetőség is volt, mint 

például futball, röplabda, tollaslabda, tenisz stb. A diákigazolvánnyal rendelkező tanulók 

számos kedvezményben részesülhettek városszerte. A kampusz területén összesen 5 

önkiszolgáló menza ajánlatai közül lehetett választani. A finn árak mellett jobban megérte itt 

ebédelni, főleg a diákkedvezménnyel, de azért otthon is főzőcskéztem néha.  

A kollégiumom inkább hasonlított egy bérlakáshoz. A helyi LOAS (Lappeenrannan Student 

Housing Foundation) szervezet intézi a diákoknak a szállást jutányos áron (a finn árakhoz 

képest). Közel volt az egyetemhez, gyalog 15 perc, biciklivel 5 perc volt. Két szobás 

apartmanban laktam egy német lakótárssal, közös konyhával, fürdőszobával és WC-vel. Jól 

kijöttünk egymással, és a kollégium is nagyon csendes, a szobám pedig tágas volt, kényelmesen 

elfértem. Ami a negatív tapasztalataim közé tartozik, az az, hogy nem kaptunk ágynemű 

felszerelést és matracot az ágykeretbe, ezeket nekünk kellett beszereznünk magunknak. 45 €-

ért lehetőségünk volt bérelni ezeket, amit a félév végén vissza kellett adni. A konyhai 

felszereléseket is nekünk kellett beszerezni, de volt hűtő, sütőlap, sütő. Ez a sok kiadás eléggé 

lesokkolt engem már az első napokban, azért is, mert a kollégiumért 350 €-t kellett fizetni 

havonta. A másik, ami nem tetszett, hogy a külföldi diákok több kollégiumban voltak 

elszállásolva, elszórva a városban, így akikkel később összebarátkoztam, mind messze laktak 

tőlem. Szaunából sem szenvedtem hiányt, volt a kollégiumban egy, amit minden pénteken 1 

órán át ingyen lehetett használni. 



Az ESN Lappeenranta nagyon aktív volt, szinte minden hétre volt valami program (szaunázás, 

sörpongozás, pizzázás, túrázás, kocsmatúra stb). Az első héten minden nap előadásokat 

hallgathattunk meg az egyetemről, a városról, egyéb tudnivalókról, utána csapatépítő 

programokon vehettünk részt, ami összekovácsolta az új diákokat. A kisebb programokon kívül 

volt számtalan nagyobb, külföldi kirándulás is (Tallinn, Szentpétervár, Stockholm, Lappföld), 

ám ezek közül nem tudtam mindre elmenni pénzem szűkében. Repovesi nemzeti parkban is 

voltunk kirándulni, ahol csodálhattuk a természet gyönyörűségét. Lappeenrantában rengeteg tó 

és erdő volt, így az egyetemre vezető út is felért egy túrával nap mint nap. Az utolsó héten volt 

a búcsúest, melyen finn népi hangszeren, a kantelén játszottak, és találkozhattunk a Mikulással 

is. Később alkoholmentes forralt bort (glögi) is ihattunk, amely a finnek közkedvelt itala. 

Az egyik kedvenc programom a „Meet a local family” volt. A program célja, hogy összehozza 

a helyi családokat nemzetközi diákokkal, így segítve a diákok hétköznapjait, lehetővé téve, 

hogy betekintést nyerjenek a finn kultúrába a finn családokon keresztül. Általában két diák 

kapott egy családot, nálunk is így volt, egy francia sráccal kerültünk egy jó nagy családhoz. 

Nagyon szerencsés voltam velük, temérdek segítséget kaptam tőlük. Adtak egy biciklit, ami 

nagyban megkönnyítette a bejárást az egyetemre, vagy az utolsó napomon kocsival kivittek a 

vasútállomásra. Ezen kívül nagyon sok közös programot szerveztünk, kirándultunk szebbnél 

szebb helyeken, főzőcskéztünk, voltunk a család nyaralójában, ami egy kis szigeten van, és 

csak csónakkal lehetett megközelíteni (hisz minden finn családnak van nyaralója, szaunával 

felszerelve természetesen). A „finn anyukám” általános iskolás művészettanár volt, így 

lehetőségem volt kétszer is ellátogatni a helyi általános iskolába. Különböző órákra mentünk 

be tanítás alatt. Teljesen más az egész, mint amit itthon megszokhattunk. Nincs házi feladat a 

gyerekeknek, nem terhelik őket felesleges lexikális tudással, hanem a kritikus gondolkodást 

tanítják meg nekik. Minden felsős kap ingyen tabletet az iskolától és bevonják azt a tanulási 

folyamatokba. Sütést-főzést, takarítást, helyes táplálkozást is tanulnak, hegeszteni, kovácsolni, 

fával dolgozni is lehetőségük van. Idén volt 100 éves Finnország, nemzeti ünnepségükön is 

részt vehettem. Volt a városban ökumenikus egyházi gyülekezet, akik istentiszteleteket 

tartottak angolul havi egyszer, így a hitéletemet se kellett elhanyagolnom. 

Az oktatási rendszerük eltér az itthon megszokottól. A szemeszterek 2 periódusra vannak 

osztva. Voltak tárgyaim, amiket két perióduson keresztül hallgattam, és voltak, amiket csak az 

elsőben.  Az első periódusban egy finn kezdő nyelvi kurzust vettem fel, melyben nem csak a 

nyelvről, de a kultúráról is sokat tanulhattam, és a megtanult szavakat, mondatokat a hétköznapi 

életben is hasznosíthattam. A többi tárgyaimban főleg a megújuló energiahordozókról, 



technológiákról tanultam, ami manapság előtérbe került a globális felmelegedés miatt, és ennek 

kutatásában Finnország az élen jár. Ez az egyetemi kampuszon is meglátszott, hiszen ahogyan 

magát „Green campusnak” hirdeti, számos napelem, és egy szélmalom termeli az áramot az 

egyetem számára. 

Egy nagyon izgalmas és eseménydús félévet tudhatok magam mögött, rengeteg új barátságot 

kötöttem, és olyan minőségi oktatásban részesültem, mely mindenképp a hasznomra fog válni 

a jövőben. Hálás szívvel köszönöm a lehetőséget! 

Miskolc, 2018. 02. 11. 

Bartus Bence 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 


