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Csodálatos két hetet tölthettünk el Svédországban , Malmö környékén. 

Megismerhettem egy új környezetet, egy érdekes kultúrát . Nagyon sok kedves 

emberrel és egy barátságos iskolával ismerkedtünk meg, ami sokkal másabb 

mentalitású, mint a számunkra megszokott rendszer. Nagyon jó volt megismerni 

egy teljesen új oktatási nézetet.  

 

Az első és talán a legfontosabb szempont a gondolkodás. Sokkal nagyobb 

nyugalomban és rendezettségben tanulnak a diákok, mint mi. Aminek az 

eredménye a későbbiekben az, hogy a diákok is sokkal jobban szeretik az 

oktatást szívesebben tanulják azt a szakterületet és nincs akkora stressz a 

vállukon, mint mondjuk itthon. Persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy sokkal 

magasabb életszínvonalon élnek, mint mi.  

 

 Most pedig áttérnék arra, hogy hogyan is fest egy svéd kertészeti iskola. Az első 

épület, amivel találkoztunk a fiú kollégium. Egy nagy 3 emeletes barátságosan 

berendezett épület, aminél nagyon is látható, hogy itt fiúk laknak. Itt található az 

iskola étterme is, amiről bővebben mesélek egy kicsit később. Van benne egy 

társalgó és egy könyvtár is, ahol megtalálható 2 lap tv és ülőgarnitúra. A 

kollégium halljában egy nagy táblán napokra beosztva rajta vannak a program 

lehetőségek tanárok és diákok számára egyaránt. Az nekem viszont nagyon nem 

tetszett, hogy a fürdő a folyosó végén volt és közös használatú. Mi azért 

kerültünk a fiú kollégiumba, mert felújítás alatt állt a lány kollégium. A két 

kollégium pincéjében található a mosoda, alsó társalgó billiárdasztallal és 

konyha, ami mind a két kollégiumban külön van. Az is nagyon érdekes, hogy 

sokkal otthonosabban élnek a diákok a kollégiumban, mint itthon. Sokan vettek 

led lámpákat a szobájukba fiúk, lányok egyaránt és volt. akinek még tv is volt a 

szobájában. A kollégiumi szobák nagyon ízlésesen voltak berendezve. Az alsó 

szinten volt könyvtár, ami félig társalgónak volt kialakítva. A kollégium másik 

oldalán helyezkedett el az iskola fő épülete, ahol zajlottak a gyakorlati órák és az 

elméleti órákat is itt tartják. Színes falakkal és kiegészítőkkel teszik 

barátságosabbá a környezetüket. Nagyon érdekes, hogy az iskola épületében 

voltak kisebb üvegházak, ahol pl. saját maguk által termesztett liliomok és 

dísznövények voltak ültetve.  

 

Még megtalálható  itt az iskola üzlete,  ahol a sok szép virágon kívül saját 

zöldségek is kaphatóak voltak. A vevőkörük igen sokszínű. A virágkötő diákok 

itt töltik a kötelező gyakorlatukat . Az üzletnek saját alkalmazottai is vannak . 

Az iskolának egyébként nagyon sok alkalmazottja van és sok tanár dolgozik itt. 

Egy-két tanár mellett tanársegéd is van. Az osztály létszám nem túl magas, de 

jobb is mert így otthonosabban érzik magukat a diákok. 



Hasonló szakmákat lehet tanulni, mint otthon. Nagyon sok kertésze is van az 

iskolának. Ezen felül van 2 nagy gépház is és egy gyakorló tér a parképítő 

diákoknak. Nagyon szép halastó is tartozik a kerthez és egy kis patakocska, amit 

a diákok alakítottak ki. Gyakran tartanak tűzriadót is a minél magasabb 

felkészültség érdekében pl . reggel 7-kor is akár. Az iskola teljesen bejárható 

több oldalról is. Az igaz, hogy elég messze van sajnos bármilyen bolttól vagy 

várostól, de ez azért is van, mert külön termőföldek is vannak hozzá ahol, 

cukorrépát és repcét termesztenek. Most pedig áttérek egy kicsit a turisztikai 

látványosságokra, amikben igen bővelkedhetnek a svédek.  

 

                                                                          

 
 

 

 



 
 

 

 

Malmö egy nem túl nagy, de annál szebb városka, ahol kb. 20.000 laknak. 

Tiszta, rendezett, nyugalmat sugárzó hely. Egy másfél órás sétával bejárható a 

nagy része. Sokat emel a hangulatán, ha az ember lesétál a tengerpartra, ami 

mellett egy híres nevezetességük található: a Twister Torso, ami egy közel 50 

emeletes irodaház. A városnak, - mint ahogy Budapesten is - van egy bevásárló 

utcája. Nagyon szép és sok üzletből áll. Itt egy jó pár órát kellemesen 

eltölthetünk, amit egy finom kávéval egészíthetünk ki pihenésképpen. Nagyon 

szép parkok is vannak a városban és egy történelmi vár is. Három bevásárló 

központ is rendelkezésére áll az itt lakóknak és az ide látogatóknak. Van elég 

sok kulturális helyszín is. Az árak nagyon kedvezőek és a minőség igen magas. 

 

  

 



 
 

 



 
 

 

 
 

Abban a szerencsében volt részünk, hogy más szép városba is ellátogathattunk.  

Mint pl. Lund, ami Malmötől nincs messze. Egy kicsi aranyos városka, ahol 

Svédország leghíresebb egyeteme van. Igen sok bolt van itt elszórva a városban, 

emellett van több, szép templom is, amik nagyon letisztult stílusúak. Itt is igen 

nagy a tisztaság és a nyugalom, de mégis elég sokan élnek itt. Csak egy pár órát 

töltöttünk itt, de ez a pár óra is nagyon emlékezetes maradt a számunkra.  

Nagyon finom fagyizók és cukrászdák vannak az ínyencek számára. Érdekes 

hogy ott a metró lila színű. Voltunk Stuffenstorpban is, ami a mi kis városunktól 

nem messze helyezkedett el. Ez a város valóban nagyon picike, de azért itt is 

nagyon sok féle bolt megtalálható. Nagyon szép épületek vannak erre. Jót lehet 

sétálni és várost nézni itt. 



 

A svéd emberek egy kicsit távolságtartóbbak, mint a magyarok.  Idő nekik, míg 

megismerkednek és megbarátkoznak valakivel. A közlekedés pedig abban 

másabb, mint nálunk, hogy ott nem lehet pénzzel venni jegyet a buszon, hanem 

van egy úgy nevezett „jojo” kártya, amit előre ki kell váltani, hogy 

használhassuk a tömegközlekedési eszközöket.  

 

 

 

 

 
 

 
 



Ezen kívül ellátogattunk Koppenhágába is, ami Dánia fővárosa. Szép, de mégis 

zsúfolt, koszos és számomra túl nagy. Az épületek jó része nagyon ízléses, de 

vannak érdekes formájú, színű épületeik is. Nagyon sok múzeumuk van és van 

egy hatalmas pompás kastély a városban, amit monumentális szobrok és kocka 

alakú fák díszítenek. Emellett van a kertben még egy nagy lovas pálya, ahol 

gyakran lóversenyeket rendeznek. A lakóházak nagyon modernek, a tengerpart 

igazán szép és megnyugtató. Szencsére nagyon meleg volt az időjárás, amikor 

ott jártunk. Nagyon szeretik a dánok a fesztiválokat és nagyon nemzetközi a 

lakosság. Nagyon sok a turista és a betelepült. Ezért pl. a vonat állomásnál 

Koppenhágába érve ellenőrzésen kell átmenni. Sajnos nem tudtuk bejárni egész 

Koppenhágát, mert túl nagy volt hozzá a város. Nagyon sok szép és érdekes 

felépítésű épületet láttunk. A csatorna partja, ami a híd mellett helyezkedik el a 

sok csónakkal és a parton lévő színes házakkal Velence hangulatát idézi fel.  

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Egy kicsit a svéd étkezésről:  

 

A svédek nagyon sokat és különféle ételeket esznek. A legédesebbtől a 

legsavanyúbbig. Egy nap 6x esznek körülbelül. Minden étkezésnél esznek 

salátát és fogyasztanak mellé valamilyen rozs kenyeret vagy pék árut. Sokkal 

bővebb a bolti kínálatuk és mindenféle finomságból különféle ízesítések vannak. 

Nagyon jó volt, új ízeket kipróbálni és megszokni. Híres ételük a svéd 

húsgomgóc és nagyon szeretik a tejszínes húsmártásokat is, amit leggyakrabban 

úgy készítenek, hogy a szaftot keverik össze tejszínnel. Fura ételeket tesznek 

össze, ami számomra igen meglepő, mert nekem már túl nagy ízkavalkád ez: pl. 

a banán és paradicsom párosítás, amit egy ebéd alkalmával próbálhattunk ki. 

Persze nagyon szeretik a tengeri herkentyűket is. A számomra legfinomabb 

nasijuk a teakeksz, ami ropogós vanília ízesítésű és igen könnyű étel. Van, ami 

hiányozni fog a svéd ízek közül és bízom benne, hogy az itthoniakkal is 

megismertethetek egy-két új ízt.  

 

Remek alkalom volt, hogy fejlesszem az angol tudásomat, persze ehhez az is 

hozzá tartozik, hogy nagyon  szeretek új embereket megismerni és barátságokat 

kötni. Itt is jó pár barátot szerezhettem, akikkel talán még később is 

találkozhatok. Az elején nem volt egyszerű a kommunikáció, de napról napra 

egyre jobban megszoktam és a végére már teljesen jól ment. Sokat tanultunk a 

gazdálkodásról is, hogy mit hogyan osszunk be, hogy a számunkra a 

legkényelmesebb és megfelelőbb legyen.  



 

Szívesen visszamennék, ha tehetném ebbe az városba és ebbe az iskolába, mert 

nagyon jól éreztem magam, sokat tanultam és sok új módszert ismertem meg a 

szakmámmal és az oktatással kapcsolatban , amik sokkal hatékonyabbnak 

tűnnek, mint az itthoni módszerek. Köszönöm a lehetőséget a program 

szervezőinek, az iskolámnak és főképpen a svédeknek, hogy ilyen családias 

légkörrel fogadtak minket. Bízom benne, hogy mi fogadhatjuk viszont ugyan azt 

a csoportot, akiknél mi voltunk és talán visszaadhatjuk azt a szeretetet, amit 

kaptunk tőlük. Kívánom, hogy nagyon sokaknak legyen ebben az élményben 

részük úgy, ahogy nekem is.  

 

 
 

 



Köszönettel : Légrádi Lilla Lea 

 
 

 

  

 
 


