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 Napjainkban egyre fontosabb és nagy jelentőséggel bír a nyelvtudás, a nemzetközi kapcsolatok építése, azok 
fenntartása és a kooperáció más nemzetekkel. A 21. század globalizációs fejlődése ilyen téren is megmutatkozik, 
hiszen remek lehetőségek nyílnak meg külföldi tanulmányutakra és részképzésekre különböző ösztöndíjak révén, 
melyek közül a legismertebb az Erasmus program. Azon szerencsések egyikének mondhatom magam, akiknek 
lehetősége nyílt az Óbudai Egyetem és az Erasmus program segítségével 4 hónapot tölteni a finnországi Tornioban.  

 A pályázat által lehetőségem volt idegen kultúrák megismerésére, angol és szakmai tudásom fejlesztésére, 
számtalan élmény és story begyűjtésére, miközben rengeteg új embert ismertem meg, majd egészen új 
személyiséggel és szemléletmóddal térhettem haza. 

Előkészületek, utazás 
 A szükséges pályázati papírok [1] leadása után felvettem a kapcsolatot a kinti egyetemmel, mely akkor Kemi-
Tornio University of AppliedSciences néven futott (2014. januártól Lapland University of AppliedSciences). Az 
Erasmus koordinátor Kati Kehusmaa (kati.kehusmaa@lapinamk.fi), ő intézi az összes cserediák papírmunkáját. 
Nagyon segítőkész, számtalanszor fordultam hozzá, és rendkívül rugalmasan sikerült minden ügyet kezelni. Tőle 
kaptam tájékoztatást a szükséges papírokról és előkészületekről, melyek gond nélkül lezajlottak. Egy levélben 
minden szükséges információt (pl. szállás, környék, megélhetés stb.) megkaptam nem sokkal a pályázat leadása után, 
de ez nem tartalmazta az utazás információit, ezt nekem kellett 
megoldani. 

 Repülővel utaztam Helsinkin keresztül Tornioba a Finnair 
légitársasággal [2]. A repülőút teljesen rendben ment (Budapest és 
Helsinki között még üdítőt és szendvicset is kaptunk), viszont érdemes 
a jegyet minél előbb megvenni, ugyanis drasztikusan emelkednek az 
árak egy idő után. Az utazás előtt pár héttel megkeresett egy ott 
tanuló román diák, aki személyesen intézte a cserediákok ügyeit, 
elsősorban a szállás vonatkoztatásában: ő ment ki a repülőtérre 
felvenni az érkezőket és rendezni szobáikat. 

Szállás 
 Tornioban működik egy ingatlanközvetítő iroda, akik főleg diákoknak biztosítanak szállás lehetőséget [3]. Az 
iskolától nem messze található a legnagyobb „kollégium”, melyben csak külföldi diákok laknak, én is ide kerültem. 
Ebben a négyszintes társasházban minden szinten négy darab, háromágyas apartman található, melyek szobái 
bérelhetők havi 265 €-ért (ez az ár fix, nem kell rezsit fizetni). Minden apartmanban van közös konyha, fürdő és WC, 
melyeket heti egyszer a gondnokok takarítanak. Ezen felül van közös mosókonyha (sajnos csak egy mosógéppel), 
szárítószoba és szauna,ez utóbbi heti két alkalommal üzemel.  

 A kollégium nagyon jó helyen van, körülbelül félúton az egyetem és a bevásárlóközpont között, minden 
fontos hely elérhető közelségben van. 

 

  



Tornio 
 Tornio a finn-svéd határon fekvő, 20.000 főt számláló, 
csendes finn kisváros. A városka központjában található az 
egyetem, amely kis színt visz a hétköznapokba: elég nagy 
nyüzsgés szokott lenni napközben is, de főleg este, mikor a 
szórakozóhelyeket megrohamozzák a diákok. Az egyetem nagyon 
jól felszerelt, az oktatás és a szervezés nagyon precíz, ez 
általánosságban a finn ügyintézésre is elmondható.  

Az órarendek félév elejétől kezdve megtalálhatók az 
iskola weboldalán [4] (sajnos a tematikák nem lelhetők fel sehol). 
Utolsó féléves mérnök informatikusként az egyetem Business 
InformationTechnology szakán tanultam, főleg 3. féléves 
tárgyakat, melyeket több-kevesebb energia befektetésével, de 
könnyedén teljesíteni tudtam. Sok tantárgyon viszont 
csapatmunka van, és nagyon komolyan veszik ezen képesség 
fejlesztését, erre érdemes lelkileg felkészülni. A tanárok nagyon 
segítőkészek, rugalmasak és közvetlenek. 

Az árak tekintetében érdemes pénzt félretenni, ugyanis a legtöbb dolog kétszer-háromszor drágább magyar 
viszonylatban, de vannak ennél jóval elrettentőbb arányok is (jellemzően az élvezeti termékek és alkohol esetén [pl 1 
liter sör = 2,5 € boltban, szórakozóhelyen 5 €]). A program által biztosított ösztöndíjból (ami nekem havi 450 € volt) 

szűkösen, de ki lehet jönni, ha valaki ezt meg szeretné csinálni nagyon 
oda kell figyelni mire költ.  

Maga a környék szerintem gyönyörű és nyugodt, a tél is 
legalább annyira, mint az ősz. A levegő nagyon tiszta, a környék karban 
van tartva, nincs szemét az utakon és remek a közbiztonság (például a 
bicikliket, motorokat, bukósisakokat mindenféle lánc és védelem nélkül 
kinn szokták hagyni az utcán). Betegség esetén orvosi ellátásra is van 
lehetőség az iskola orvosi rendelőjében, komolyabb probléma esetén 
pedig a helyi kórházban (a finnek kérik az Európai Egészségbiztosítási 
kártyát [kék színű kártya], ezt mindenképp meg kell itthon csináltatni, 
de ezt jelzik is időben). 

Az iskolában működik egy hihetetlenül jó menza, ahol napi 2,5 
€-ért lehet ebédelni, isteni finn ételeket. Ezt a lehetőséget mindenképp 
ajánlom, ugyanis minden nap 2-3 féle saláta plusz főétel van, és sokszor 
desszertet is el lehet csípni. Ezzel rengeteg időt és pénzt meglehet 
spórolni így, valamint nem kell félni attól hogy valaki éhes marad, 
hiszen a menza önkiszolgáló, mindenki annyit és azt vesz amennyit csak 
szeretne. Az ételek nagyon finomak: én elég válogatósnak tartottam 

magam a kiutazás előtt, de a 4 hónap alatt csupán egyetlen olyan ebéd volt, ami nem ízlett. A finn konyhára 
egyébként nagyon jellemző, hogy nem fűszerezik túl az ételeket, sok zöldséget, salátát, krumplit, kenyeret esznek, 
valamint kéthetente egyszer szokott halétel (jellemzően lazac) is lenni. 



 

Aki járt már északon biztosan tudja, hogy érdemes meleg öltözettel készülni. Nekem egy vastag téli kabátom 
volt, amit el is vittem. Ez teljesen jól szolgált, viszont bakancsot kinn vettem (körülbelül 90 €-ért), ami nagyon jó 
vételnek bizonyult, ugyanis a lábam egyáltalán sohasem fázott benne és nem is ázott át. Az első hó október végén 
esett, és november-december környékén az átlaghőmérséklet napközben -15°C környékén volt jellemző. Ez nagyon 
ijesztően hangzik elsőre, de nem kell tőle megijedni, annyira nem vészes.Ha van megfelelő ruházata az embernek 
(főleg a sapka és a kesztyű szokott a gyengepont lenni, ezekre érdemes odafigyelni) akkor könnyedén átvészelhető. A 
legrosszabb, amivel találkoztam -30°C volt, erről csak annyit szeretnék elmondani, hogy ott már nem sok minden 
segít, ilyen időben aki teheti, inkább ki se menjen a szobájából J Különösen vicces az, mikor a Svédországot 
Finnországtól elválasztó tó a hideg miatt befagy és a jégre autóval rámennek az emberek, hogy aztán túlparton 
„partra szállva” folytassák útjukat (ez a jelenség november elején már megfigyelhető). 



 

 

Szabadidős tevékenységek 
A tanulás mellett fennmaradó időt érdemes hasznosan kitölteni, erre rengeteg lehetőség kínálkozik 

Tornioban. Az egyetem könyvtárában rengeteg olvasmány megtalálható, valamint egy „közösségi szoba” is van 
ugyanebben az épületben ahova a diákok bármikor beülhetnek társasjátékozni, beszélgetni, billiárdozni, filmet nézni 
vagy zenét hallgatni. Emellett az iskola tornaterme is gyakran rendelkezésre áll minden sportszerrel együtt, valamint 
egy mozi terem is igénybe vezető előzetes egyeztetés után.  

  



A városban van uszoda és jégcsarnok (sajnos ezek picit messze vannak, 15-20 perc sétát jelent eljutni ide). Az 
előbbibe az Erasmusos diákok az egyetem támogatásával 10 alkalmas belépőt kapnak, az utóbbit pedig a jégkorong 
rajongók figyelmébe ajánlanámJ Az iskolának van egy kifogástalan konditerme is, ami 20 eurós kaució után ingyen 
igénybe vehető bármikor. 

 

 

Bulizásra gyakorlatilag minden szerdán, pénteken és szombaton van lehetőség a három nagy szórakozóhely 
egyikén. Gyakran vannak egyetemi (értsd: a HÖK által szervezett) rendezvények, melyeknek sokszor a fent említett 
szórakozóhelyek adnak otthont, ezek különösen jók szoktak lenni. A társaság éppen ezért nagyon jókedvű, unatkozni 
gyakorlatilag nem sok ideje van az embernek J A nemzetközi csapat ilyen téren nagyon összetartó, én rengeteg időt 
töltöttem együtt lengyelekkel, románokkal, finnekkel, akik azóta is jó barátaim és pont annyira imádtam velük együtt 
dolgozni iskolai feladatokon, mint amennyire szórakozni. 

Bár egyedül utaztam ki, menet közben kiderült, hogy vannak más magyarok is Tornioban. Büszkén 
mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatot építettem ki a három lánnyal és a kinti magyar csapat is nagyon lelkes és 
összetartó.  



 

 

Bár az időjárási körülmények meglehetősen szélsőségesek, ez senkit ne riasszon el attól, hogy ide menjen 
Erasmusra! Mindenképp érdemes egyszer átélni az igazi sarkköri telet, nekem nagyon jó tapasztalat és felejthetetlen 
élmény volt. Emellett egy rendkívül ritka és gyönyörű jelenséget, a sarki fényt (latin nevén Aurora Borealis) is 
láthattam, nem is egyszer, melyhez sok kitartás és némi szerencse is kellett. Az interneten két weboldal is 
megtalálható ([5], [6]), melyek elősegítik az érdeklődőket, de ezek előrejelzései egyáltalán nem garantálják a sikert.  



 

Összegzés, kapcsolat 
 Összefoglalva az elmúlt 4 hónapot büszkén elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam és életem 
legnagyobb élményén vagyok túl. Amennyiben felkeltettem az érdeklődésedet és kérdésed van (akár konkrétan 
Tornioval, akár az Erasmussalkapcsolatban általánosságban), bátran keress meg az alábbi e-mail címen vagy 
facebookon!  
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