Valóra vált álom Finnországban

Mit is jelent számomra az, hogy elnyertem az Erasmus ösztöndíjat? Soha nem
gondoltam volna, hogy ez megtörténhet velem, mert az angoltudásom miatt az esélytelenek
nyugalmával indultam a meghallgatáson, gondoltam magamban: „Nincs veszteni való, ha
nem is sikerül legalább az esélyt megadtam magamnak!” És most itt vagyok!!!
Amikor megérkeztünk, nagyon furcsa volt, hogy majdnem derékig ért a hó, és
néhány napon tapasztalhattuk milyen is az igazi -20 fok.
A finn emberek mind nagyon kedvesek és szerencsénkre a fiataloktól az
öregekig nagyon jól beszélnek angolul és nagyon segít készek is, bármikor megállíthattunk
bárkit az utcán, ha elveszettnek éreztük magunkat!(bár mindig volt nálunk egy térkép )
Akkora szerencsében volt részünk, hogy az itteni iskola nem tudott elég angol
nyelven folyó kurzust biztosítani a számunkra, így elmehettünk gyakorlatra is. A magán
klinikától kezdve a Health Centerekig mindenhova bepillantást nyerhettünk. A betegek pedig
1 hónapos kortól egészen 103 éves korig váltakoztak. (Magyaroszágon ez az életkor
ritkaságszámba megy, itt viszont általános. Vajon mit csinálnak másként???)
Az ételek és italok változatos sokasága tárult elénk, mikor beléptünk a menzára.
Szemünk, szánk tátva maradt, annyi finomságot pakolhattunk a tányérkáinkra. Azt tudni kell,
hogy a finn emberek mindenhez tejet isznak, és minden étkezésnél egy kis vagy nagy tányér
salátát esznek( ezt a jó szokást otthon is szeretném megtartani!)
Egy kis apartmanban laktunk közel az iskolához, ahova akkor jártunk be
szaunázni és úszni, amikor csak kedvünk volt. Kedves és aranyos külföldi diákokkal
ismerkedhettünk meg és nem egy életreszóló barátságot kötöttünk. Portugálokkal,
hollandokkal, csehekkel, ciprusiakkal, olaszokkal és még nagyon sok nemzetiséggel kerültünk
kapcsolatba. A világ minden tájáról érkeztek ide a tanulni vágyó kis diákok.
Mindenkinek ajánlanám, hogy nagyon vigyázzanak az édességeknek látszó sós
kis nyalánkságokkal, mert kellemetlen meglepetésben lehet részük…..A salmiakki egy igazi
finn finomság, különböz formákban található meg, úgymint csokival borítva, gumicukorka
formában vagy éppen rövid italként . Természetesen a húsvéti finomságot a mummy-t sem
szabad kihagyni!
Kint létünk alatt lehet ségünk nyílt ellátogatni Lappföldre, ahol megtanítottak
bennünket tüzet gyújtani egy szál gyufával, gps-sel kutattunk az erd ben az elásott kincsek
után, láthattuk az északi fényt és találkozhattunk az igazi Mikulással is!!! Ezen kívül
ellátogattunk Stockholmba és Tallinba is, gyönyör régi városok.
Mindenképpen próbáljátok meg! Olyan élményekkel és tapasztalatokkal
lesztek gazdagabbak, amiket soha nem felejtetek el!!!
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