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Sweden Trip 

2016.05.24.-2016.06.05. 

Az első napunk az utazással telt. 6órakor találkoztunk Hasznosi Zsuzsa 

tanárnővel a Liszt Ferenc Repülő téren és innen mentünk Malmőbe. 

A repülés nagyon izgalmas és egyben félelmetes volt mivel még senki nem 

utazott repülővel így mindenki ,  egy újabb élménnyel lett gazdagabb.  

Hihetetlen volt látni a felhőket olyan magasról és elképzelhetetlennek 

tartottam eddig hogy, valaha is repülőre üljek, de nagyon örülök neki, hogy 

részese lehettem 

ennek a 

fergeteges 

élménynek. 

Este körülbelül 9- 

kor értünk 

Malmőbe , 

átvettük a 

csomagjainkat , 

majd egy kedves 

taxis jött elénk, 

aki elvitt minket a suliba - Hvilanutbildning volt a neve. 

A suli és a suli környéke nagyon szép volt, tele virággal és gyönyörű kertekkel. 

Megkaptuk a szobánk kulcsát, illetve kaptunk egy kis idegenvezetést egy  

William nevezetű fiatal embertől, aki a suli vezetője volt. 

Ittunk egy kis teát lefekvés előtt, majd megismerkedtünk a szobánkkal és 

elaludtunk. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

A reggeli nagyon választékos volt, így mindenki tudott saját kedvére válogatni. 

Kaptunk sajtot, felvágottakat, sajtkrémek, zöldségeket és különféle  

szénhidrátok közül választhattunk. Nagyon egészségesen étkeznek, így 

ehettünk kedvünkre müzlit joghurt variációkkal, ami nagyon finom volt. Tele 

volt magvakkal, illetve ehettünk hozzá mazsolát is. Sokféle tea közül 

válogathattunk és ízlés szerint tehettünk hozzá  mézet is. Ihattunk tejet, kávét, 

kakaót, narancslét és különféle üdítőitalokat. Reggeli után Helen tanárnő  a 

svéd lányok gyakorlat vezető tanára  ismertette velünk a 2 hetes programot, 

majd körbevezettek minket a suli kertjében illetve a gyakorlati helyet. 

Elmentünk ebédelni majd liliomokat kellett csomagolnunk 3-val. 

Gyakszink vége után lementünk kondizni  majd biliárdoztunk. 

Később a svéd fiúk szórakoztattak minket ablakon keresztül, majd elaludtunk. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Felébredtünk  majd  reggeli után  lementünk gyakszira  és Helen tanárnő 

kérésére csokrokat kötöttünk. 

Másnap a csokrokat  csokoralapba kellett kötnünk,  de ami elfogyott azokat 

köthettük anélkül is. Megebédeltünk, majd vissza mentünk gyakszira csokrot 

kötni. Gyakszi után bementünk  Staffanstorp-ba várost nézni, majd felfedeztük 

ott az első közértet az „IKA” ahol fagyit  vettünk. 

Hazamentünk, vacsiztunk majd kondizni mentünk. Majd elaludtunk. 

 



 
 

 

 

Reggeli után gyakszira mentünk és besegítettünk a pénteki Garden Show  

kiállításra. 

Muskátlikat is csomagoltunk. A csomagolásuk nagyon különbözött a mi 

„megszokott” magyar stílusunktól. A svédek nem foglalkoznak  apróságokkal és 

lazán csomagolják össze a virágokat, sokkal lazábban, mint mi. 

Később elmentünk ebédelni . 

Ebéd után   a maradék muskátlikat betettük kosárba,  amik a suli gyakorlati 

helyének a virág üzlet részlegén voltak  és ott lógattuk fel. Később kirakatot 

rendeztünk az udvar részén. 

Gyakszi után elmentünk sétálni, zenét hallgattunk, majd videót néztünk, aztán 

lementünk kondizni. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Reggeli után  elmentünk a svéd  lányokkal a Gardenshow kiállításra Malmőbe. 

Sokféle kertészeti kiállítások voltak és a saját sulijuk is részt vett ezen a 

kiállításon, ugyanis mindenféle  virágkötészeti dolgokat árultak. 

 A kiállítás után Malmőben sétáltunk és körbesétáltuk a várost. Megnéztük a 

kikötőt, ami nekem fantasztikus élmény volt, mert még sosem volt 

lehetőségem  látni a tengert és  rám igazán nagy hatással volt ez a gyönyürű  

kék tenger. 

Malmő után hazamantünk megvacsiztunk, beszélgettünk, majd elmentünk 

aludni. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Reggeli elmentünk a  városközpontba Bürlow-ba vásárolni a Bürlow centerbe. 

Itt találhattunk egy LIDL-t, és egy COOP-ot a mi közértünkhöz hasonlóan. 

A plázában találtunk egy ruha üzletet, ahova betévedtünk és nem is jöttünk ki 

úgy hogy ne vásároljunk semmit.  Én egy fekete bőrdzsekit vettem, aminek 

nagyon örültem. Ruhavásárlásunk után bementünk a LIDL-be vacsira valót 

venni. Ezután hazasétáltunk. Tetszettek a házak igazán érezhető  volt a  

különbség, hogy hozzánk képest  az emberek sokkal lazábbak  és jóval  többet 

keresnek, mint nálunk. 

Megebédeltünk, majd szabadfoglalkozásképpen lementünk biliárdozni, majd 

zenét hallgattunk és elaludtunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggeli után, 12 környékén 

elindultunk Lund-ba várost nézni. 

Sok szép látványosságot láttunk  

többek közt templomot,  sok szép 

szökőkutat és megnéztük a város 

egyik legnevezetesebb egyetemét is 



 
 

Körbesétáltuk a várost, vásároltunk és bementünk egy fagyizóba,  ahol 

eszméletlen finom és nagy gombócot adtak . Én egy after eight és egy 

feketeribizli fagyit ettem, ami nagyon ízlett, nagyon jó minőségű fagyikat 

árultak.  

Hazamentünk lepihentünk majd 

megebédeltünk. Tanultunk a vizsgára, majd  

lementünk kondizni. Vacsiztunk, a tanárnővel 

beszélgettünk, ezt követően elmentünk aludni. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Felkeltünk majd elmentünk reggelizni. Reggelinél 

mivel volt kikészítve sose volt citrom, mindig 

kértem a teámhoz   és a kedves konyhás nő mindig 

mikor kértem  hozott nekem felszeletelve .  

Számomra  érthetetlen, hogy  nem tesznek sokan a 

teájukba citromot  ugyanis én nem tudnám  csak 

édesen meginni a teát. 



 
 

Reggeli  után felmentünk pihizni ugyanis  csak délutánra kellett mennünk. 

Ebéd után megismerkedtünk egy másik  virágkötő csoporttal, akiknek 

mindhárman segítettünk összerámolni,  amikre megkértek minket. 

Ezután virágtortát készítettünk. 

Beáztattunk 3 oázist / tűzőhabot és kettő téglatest alakút  összetettünk, amire 

egy oázis széket helyeztünk, hogy fixáljuk és  egy hozzá illő tányérra helyeztük 

őket. Téglatest alakú tortát csináltunk, ami emeletes volt, így tettünk rá még 

egy tűzőhabot középre, amit egy hurkapálcika segítségével rögzítettük. Levéllel 

tettük körbe, amit megtekertünk és gombostű segítségével rögzítettünk a 

tortára. Végezetül virágokkal díszítettük a tetejét. 

Gyakszi után pihentünk, kondiztunk, majd vacsizott, aki   akart, végül 

lementünk biliárdozni és lefeküdtünk aludni. 

 

 

Felkeltünk, majd elmentünk Helen tanárnővel és a lányokkal botanikus kertbe, 

mivel esett az eső nem mentünk üvegházba. Sokféle virág volt ott és különféle 

dekor tárgyak, amiket bárki megvásárolhatott. 

Körbesétáltuk a botanikus kertet, majd hazajöttünk és segítettünk virágot 

pucolni a svéd lányoknak. Párban voltunk velük, így megtudhattunk pár dolgot 

róluk. 

Gyakszi után elmentünk vásárolni a LIDL-be, hazajöttünk majd lementünk 

edzeni. Ezt követően billiárdozni voltunk majd lefeküdtünk aludni. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Mai reggel tűzriadóra ébredtünk, de szerencsére nem történt semmi komoly  

probléma, azon kívül hogy kint kellett fagyoskodnunk a kertben, míg nem 

mondtak pontos  információt a helyzetről. 

Ezt követően elmentünk reggelizni majd  Nathasha tanárnővel elmentünk 

Malmőbe egy piacra hol  zöldségeket vettünk, hogy el  tudjuk adni, majd 

elmentünk a virágpiacra, ahol 

tömérdek sok szép virág volt . 

Visszavágtuk a virágokat majd 

betettük hűtőbe őket. 

Később a campanulákat kiszedtük a 

cserépből és a fiúknak el kellett 

ültetniük. 



 
 

Elmentünk ebédelni majd folytattuk a virág torta elkészítését. 

Gyakszi után felmentünk pihenni, zenét hallgattunk, biliárdoztunk majd 

lementünk kondizni. Kondi után elfáradtunk, ezért aludni készültünk. 

 

Mai nap  reggeli után lementünk gyakszira, majd kiállították a folyosóra a 

tortákat, amiket csináltunk és elhelyeztük őket. Csoportokra osztottak minket a 

svéd lányokkal és párosával voltunk, így volt lehetőségünk ismerkedni a 

lányokkal. Egy nagyon hosszú csokrot csináltunk, amit alig lehetett  elbírni, 

mert olyan nehéz volt . Kimentünk szedni zöldeket , majd hozzá tetszőleges 

virágot. Nagyon nehéz volt fogni, mert iszonyú sok virág volt benne. 

Később kimentünk fotózkodni a svéd lányokkal. 

Eltakarítottuk a szemeteinket, amit hagytunk, majd végeztünk  a mai nappal. 

Elmentünk ebéd után sétálni és utunk a Lidl-be vezetett ahol vásárolhattunk. 

Hazajöttünk majd elmentünk kondizni , később vacsiztunk. Ezt követően 

felmentünk zenét hallgatni, majd beszélgettünk és elaludtunk. 

 

06.03. 

Felébredtünk majd 

reggeli közben arra 

lettünk 

figyelmesek, hogy 

megint tűzriadó 

volt… De 

szerencsére megint 

nem történt semmi 

komoly probléma. 

A mai utolsó 

gyakorlati 

feladatunk a  

csokorkötés volt. 



 
 

Szabadon választhattunk virágokat és persze a stílus is ránk volt bízva. 

2 féle csokrot csináltam, egy nyújtott / épített és egy kerek csokrot. 

Munka után odaadtuk ajándékainkat a svédeknek és megköszöntük nekik a 2 

heti „fáradalmaikat”, elbúcsúztunk tőlük, ugyanis ők hazamentek a 

kollégiumból hétvégére. 

Munka után elmentünk ebédelni, utána szabadfoglalkozást csináltunk 

magunknak. Lementünk kondizni, tanultunk, beszélgettünk a tanárnővel, este 

pedig elmentünk aludni  

 .  

 

Reggeli után elmentünk Koppenhágába felszálltunk Akarpban   egy buszra, ami 

elvitt minket Malmőig, majd onnan mentünk vonattal. A vonatozás hihetetlen 

élményt nyújtott, ugyanis a tenger felett mentünk a hídon vele és gyönyörű 

látvány volt számomra. 



 
 

Leszálltunk a vonatról majd körbesétáltuk a város nevezetességeit. Ezt 

követően lesétáltunk a tenger parthoz a mólóra, ahol nagyon sokan fürödtek. 

Nagyon jó hangulata volt az egész partnak, mert kellemes hangulatú zene szólt 

és mindenféle jó illatok árasztottak el minket utunk során. 

Ezután elmentünk a Christianshavn- ba, ami tulajdonképpen egy elszigetelt 

hippi városrész volt, ahol az emberek  szabadon éltek, azt csinálhattak, amit 

akartak nem mindennapi körülmények között laktak, nem volt gondjuk, csak az 

„ ÉLVEZETEK”.   

Nagy sétánk után miután mindent megnéztünk visszamentünk  a kollégiumba 

és mivel mindenki elfáradt lepihentünk – később azért a fáradság 

levezetéseként  lementünk biliárdozni. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Délelőtt  elmentünk még utoljára Malmőbe, hogy mindenki megvásárolja  még 

az utolsó ajándékait. Előtte lementünk a kikötőbe sétálni, ahol gyönyörű volt a 

tenger és a levegő is nagyon kellemes volt. Ezután visszamentünk a városba  

szuvenírt venni. Kaptunk   egy kis szabadidőt megbeszéltük, hogy mikor 

találkozunk  és így egyedül sétálhattunk. 

Sétánk után megpihentünk hűsölni a Burger King-ben, ahol ettünk egy fagyit is. 

Hazafelé bementünk még utoljára a Bürlow Centerbe illetve a Lidle-be 

megvásároltuk, amiket haza akartunk vinni. 

Hazaértünk, mindenki lepihent, majd beszélgettünk este  és biliárdoztunk egy 

utolsó kört . 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Felkeltünk, összepakoltunk bőröndjeinket és kitakarítottuk a szobánkat. 

Ebédeltünk, felmentünk a szobánkba és „könnyes” búcsút vettünk szobánktól. 

Tanulgattunk, hogy lefoglaljuk magunkat. 

Összeszámolgattuk csoki ajándékainkat és arra lettünk figyelmesek, hogy a 

hűtőből valamilyen oknál fogva „elsétált” 3 csoki . Ami azért volt hihetetlen 

bosszantó számunkra, mert  nevünkkel ellátott zacskóban volt benne. 

Elérkezett az idő az indulásra jött értünk a taxis és kivitt minket a Malmői 

repülőtérre. 

Nagyon fura és rossz érzés volt számomra, hogy azt a helyet, ahol szerettem 

lenni és jól éreztem magam el kell hagyni. Bár tudjuk, hogy minden egyszer 

véget ér, de akkor is nagyon sajnáltam, hogy el kellett jönnünk arról a helyről, 

ahol annyi szép dolgot sikerült látnom. 

A hazautazás nem ment zökkenőmentesen ugyanis  checkkkolás-nál kiesett a 

kezemből a beszállójegyem és útközben elhagytam. De szerencsére egy magyar 

fiatalember megtalálta és kezembe nyújtotta. Mondhatni úgyis, hogy az 

„életem az ő  kezében volt„. Nem kell  szerintem részleteznem, hogy Hasznosi 

Zsuzsa tanárnőnek milyen volt már az állapota abban a néhány percben… 

Ez még nem minden, másfél órára ott ragadtunk Malmőben, mert késett a gép, 

így csak 2 órára hajnalban érkeztünk meg. 

Eszméletlen élmény volt a hazafelé út, ugyanis mivel este jöttünk haza, 

számomra fantasztikus kilátást láthattam a repülőgépről. Mondhatni azt is, 

hogy álmomban nem gondoltam volna ,hogy valaha is lehetőségem lesz repülni 

és ezt a csodálatost élményt megtapasztalni. 

Végezettel elköszöntünk egymástól és hazamentünk kipihenni fáradalmainkat, 

hogy frissek legyünk a pénteki vizsgánkra! 

 

Saját  vélemény élménybeszámoló: 

Azt hiszem, hogy elmondhatom, szerencsés vagyok,  hogy részese lehettem 

ennek a szakmai kirándulásnak, ugyanis rengeteg  élményt és tapasztalatot 

szerezhettem. Sikerült kipróbálni magam  egy teljesen új környezetben és egy 



 
 

idegen országban, ahol rá voltam kényszerülve az angol nyelv használatára, ami 

egész könnyen ment, könnyebben, mint gondoltam. 

Gyönyörű sok szép  helyeket és látványosságokat láthattam, amit sosem hittem 

volna hogy megadatik. Hihetetlen volt számomra az emberek lazasága és úgy 

tűnt nem igazán foglalkoznak  azzal, mint mi „ magyarok”  hogy ki mit gondol, 

nem látszott  rajtuk, hogy igazán stresszes életet élnének.  Észrevehető volt 

számomra, hogy büszkék arra, ami  megadatott nekik.   Ezt a lazaságot a sok 

szünetben figyeltem például meg.  

Észrevehető volt az is hogy  mennyire nyugodtak és nem rohannak semmivel. 

Nagyon  változatos az étrendjük és nagyon egészségesen étkeznek, ami nekem 

kifejezetten tetszett, mert nagyon szeretem az ilyen teljes kiőrlésű dolgokat és  

ennek kifejezetten örültem, mert ilyeneket szoktam általában enni. Nagyon sok 

új ételt, salátát, szószokat kóstolhattam meg, amit eddig nem is ismertem. 

Gondoltak mindenkire, allergiásokra illetve vegetáriánusokra, ugyanis mindenki 

kedvére válogathatott, amit szeretett. 

Volt néhány modern tárgyuk, ami igazán tetszett és praktikus volt számomra 

így érezhető volt a különbség a mi eszközeinkhez képest. 

Egy szónak is száz a vége,  nagyon jól éreztem magam és örülök hogy sikerült 

részt vennem ezen a gyakorlaton és olyan emberekkel  lehettem, akiket 

szeretek és sokat jelentenek számomra.  

Kívánom mindenkinek, hogy akinek lehetősége nyílik egy ilyen utazásra 

ugyanilyen óriási élményekkel gazdagodjon mint én .  



 
 

 


