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Unkarin ruokamatkalle osallistujat 
 

Turun ammatti-instituutti Laakso Eeva-Liisa ja Välimäki Marja-Leena 

Porin ammattiopisto Granroth Sanna, Ijäs Tuija, Helminen Aune, Pihlava Elina, Koski-

nen Leena, Loukkola Marja-Leena 

Oulun seudun ammattiopisto Huhta Ari, Petäjäjärvi Helvi, Saukko Maire, Vikeväinen Maritta, 

Tuomaranta Sari 

Jyväskylän ammattiopisto Aspinen Eila ja Paananen Eero (eläkel.) 

Tampereen ammattiopisto Mäkinen Anne-Marie 

Koulutuskeskus SEDU, Seinä-

joki 

Ulla Hilden 

Kokkolan ammattiopisto Stenberg Marja-Leena, Höglund Tuula 

Ammattien edistämislaitos Tuominiemi Hilkka 

Savon ammatti- ja aikuisopisto Keinänen Leila 

Ammattiopisto Lappia Pääkkö Kristiina 

 

Matkanjohtajana toimi Pente Bernadett.  
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Maanantai 9.6 
 

Saavuimme  aamulennon jälkeen Unkariin ja  helteiseen  Budapestiin.  Unkari  on vuodesta 2004 

ollut EU:n jäsenmaa. Asukkaita maassa on  10 milj. Naapurimaat ovat Itävalta, Slovakia, Ukraina, 

Romania, Serbia, Kroatia ja Slovenia. Budapest on maan pääkaupunki, jossa asuu n 2 milj. asukas-

ta. Oppaamme ja matkanjärjestäjämme Bernadett Pente otti meidät vastaan aurinkoiseen maahan 

tarjoamalla herkullisen makeita uuden sadon kirsikoita 170 km bussimatkalla kohti etelää. 

 

Szeged ensimmäinen matkakohteemme eteläisessä Unkarissa on lähellä Romanian ja Jugoslavian 

rajaa, alue on laajaa tasankoaluetta ja Unkarin maatalouden päätuotantoaluetta. Szeged on Unka-

rin neljänneksi  suurin kaupunki, jossa on 167 000 asukasta ja yksi elintarviketeollisuuden keskuk-

sista, erityisesti se tunnetaan paprikasta, gulassista ja Pick-salamista. 

 

Majoituimme monikerroksiseen hotelliin 

keskellä kaupunkia Tisza-joen rannalla. Siitä 

lähdimme matkasta väsyneenä syömään ja 

kaupunkikierrokselle. Ruoka perinteisessä 

ravintolassa pitkän pöydän ääressä oli run-

sasta ja takuulla nälkä talttui. Aluksi söimme 

punaisella paprikalla värjättyä gulassikeittoa 

isoista emalikattiloista vaalean leivän kanssa. 

Pääruoka tuli isoilla vadeilla neljän hengen 

annoksina sisältäen paneroitua sikaa, nautaa, sientä, paistettuja perunoita, kaaliraastetta. Kaikkea 

teki mieli maistella ja palanpainikkeena sitten unkarilaista olutta tai viiniä ja tietysti pullovettä. 

Jälkiruokana saimme unkarilaisille niin tyypillistä jälkiruokaa pannukakkua. Ruokaa oli todella run-

saasti ja hinta oli noin 12 € /hlö.  
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Kiertokävelyllä oppaamme kierrätti meitä 

ympäri keskustaa ja näimme viehättävän 

pariisimaisen kaupungin, jota halkoo Tis-

za-joki. Kaupunki on täynnä puistoja ja 

puistokatuja, aukioita patsaineen ja kuk-

kaloistoineen ja suihkulähteineen sekä 

vanhoine upeine rakennuksineen. Tisza-

joki on antanut kaupungille paljon: sen 

tärkeän kaupallisen ja poliittisen aseman 

mutta myös ottanut: suuressa tulvassa 

12.3.1879 kaupungin 5723 taloista säilyi vain 265 taloa. Tulvavesi nousi 8,06 m ja tuhosi melkein 

koko kaupungin. Uudelleenrakennuksessa auttoivat Euroopan kaupungit, ja se näkyy puistokatu-

jen nimissä Brysselin, Pariisin, Lontoon, Rooman, Wienin bulevardit. Nykyisin joen pinta on tul-

vasäännelty.  

 

Kaupungilla on pitkä historia antiikin ajoista nykypäivään. Toisessa maailmansodassa kaupungin 

asukkaista 6000 tapettiin, juutalaiset vietiin gettoihin ja kuolemanleireille ja Neuvostoliitto miehitti 

kaupungin 1944. Kommunismin aikana Szegedistä tuli kevyen ja elintarviketeollisuuden keskus. 

1965 kaupungin läheltä löydettiin öljyä, joka tyydyttää 67 % maan öljynkulutuksesta.  

 

 Tänään kaupunki on tärkeä yliopistokaupunki sekä suosittu matkailukohde. Kesäisin kaupunkiin 

houkuttelevat kuuluisat ulkoilmanäytelmät. 

 

Szeged on Csongradin läänin keskuspaikka.  Kaupungissa on 62 lastentarhaa, 32 peruskoulua, 18 

korkeakoulua ja yliopisto, joka on maan paras.  

 

Matkakertomuksen tekijä oli Ulla. 
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Tiistai 10.6 
 

PICK- Salamitehtaalla vierailu  

PICK- Lihanjalostustehdas on Unkarin kuuluisan 

Pick-salamin valmistaja. Unkarissa on viisi PICK:in 

lihajalostustehdasta. Työntekijöitä tehtailla on 

yhteensä n. 2800. Zegedissä toimii kaksi tehdas-

ta, muualla Unkarissa kolme. Yhtiön liikevaihto 

on 5,5 miljoonaa UF/vuodessa. Yhtiön teurasta-

moilla teurastetaan yhteensä 500 000 sikaa vuo-

dessa.  

 

Pääsimme näkemään salamin valmistuksen sian teurastuksesta salamimakkaran kypsennykseen ja 

pakkaamiseen saakka. Pick-salamin valmistusprosessi on erilainen kuin kestomakkaroilla yleensä. 

Makkaramassaan ei lisätä bakteerien puhdasviljelmiä, vaan ne sumutetaan salamitankojen päälle 

kypsennysvaiheessa. Säilyvyysaika salamilla on 6 kk. 

Salamin raaka-aineina on liha, mausteet, suola ja 

nitriitti. Liharaaka-aineena käytetään vain sianlihaa.  

 

Pick-salami on paprikan makuista salamimakkaraa, 

jota saimme laatikollisen mukaamme ja kyllä se 

maistuikin hyvälle, kun tarvitsi hiukopalaa. Tehtaan lähettämöstä lähtee tavaraa päivittäin n. 130 

tn, josta savupekonia Venäjälle n. 90 tn. Siivutettavaa tavaraa tuotteista on n. 60 tn.  

 

Pick-lihanjalostustehdasta vastapäätä sijaitsee Fo-

dor József Elintarvikealan ammattioppilaitos, jossa 

on lihanjalostusalan ja leipomoalan opetusta.  
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Liha-alan opiskelijat ovat työharjoittelussa Pick:in tehtaalla 

joka viikko 18-20 h/viikossa,  ensimmäisestä vuosiluokasta 

lähtien. He kiertävät eri osastoilla, jolloin he oppivat koko 

lihanjalostuslaitoksen prosessin. Ryhmän koko n. 10 – 15 

opiskelijaa ja kaksi opettajaa. 

 

Opiskeluaika on 2 vuotta ja opiskelijat ovat 13 -14 luokan 

opiskelijoita eli ns. peruskoulun suorittaneita.  

 

Liharaaka-aineena oppilaitoksessa oli puoliksi leikatut sianruhot, n. 30 puolikasta/ 6 opiskelijaa, 

jotka oli klo 11 mennessä käsitelty. Sianruhot tulevat kahdelta yrittäjältä, jotka ostavat sianlihan 

jalosteina takaisin oppilaitokselta, esim. toiselle valmistetaan maalaismakkaraa. Opiskelijat ovat 

vain työharjoittelussa Pick:illä, sieltä ei osteta liharaaka-aineita. 

 

Leipomoalan opiskelijat olivat työntouhussa hyvin 

koneellistetussa leipomotiloissa.  

 

Leipomossa kone- ja laitekanta oli melko hyvä, 

mutta siisteys- ja hygienia-asiat olivat vähän toista, 

mitä meillä. Toki, eletään sitä Unkarissakin. Opiske-

lijat olivat ryhminä eri työpisteissä. Opettajalla oli 

tiukka ja hyvin henkilökohtainen opetusmetodi ja 

hän kävi kädestä pitäen opettamassa oikeat työ-

menetelmät. 
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Paprika Park in Röszke 

 

Oppilaitosvierailun jälkeen jatkoimme matkaa Paprika-museoon, Paprika Park in Röszke, (Paprika 

Molnár Kft), joka on perheyhtiö Millerin omistama. Paprikapuisto sijaitsee Szegedissä, joka on pap-

rikan viljelyn pääaluetta. Museossa saimme kuulla perusteellisen esityksen englanniksi paprikan 

viljelystä, sen viljelyn historiasta ja jalostuksesta Unkarissa. Paprika on Unkarin tärkeä vientituote, 

jota viljellään hyvin paljon. 

 

Oppaanamme paprikamuseossa toimi tilan 

tytär, joka työskentelee päätyökseen englan-

nin opettajana Zegedissä. Opastus olikin suju-

vaa ja mukaansa tempaavaa. Lopuksi kävimme 

tuotantotiloissa, joissa paprikat käsitellään 

jauheeksi. Jauheita on eri voimakkuuksia. Me 

saimme ostaa pikkupusseihin pakattua papri-

kajauhetta, siniseen pussiin oli pakattu mie-

dompi ja punaiseen pussiin voimakkaampi 

jauhe. Unkarilaiset käyttävät todella paljon paprikaa eri muodoissa ja saimme mukaamme myös 

ruokaohjeita paprikajauheen käyttöä varten. Meille tarjottiin lopuksi myös erilaisia maistiaisia, 

joihin tietysti oli käytetty paprikaa.  
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Ruokailu Tisza-joen rannalla  

Illalla meidät kuljetettiin bussilla joen Tisza-

joen varrella sijaitsevaan kalaravintolaan. 

Ravintola sijaitsi viehättävässä ja vehreässä 

paikassa. Ilma oli lämmin, voisi jopa sanoa 

tukahduttava, joten janojuomat tekivät 

kauppansa. Ruoaksi saimme unkarilaista 

kalakeittoa, toki paprikalla höystettynä ja 

jälkiruoaksi nautimme paikallista pannukak-

kua. Päivä oli mielenkiintoinen ja laskuista 

selvittyämme matkasimme tyytyväisinä ho-

tellille.  

 

Matkakertomuksen tekijät olivat Hilkka ja 

Marja-Leena. 
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Keskiviikko 11.6  
 

Keskiviikkona 11.6 klo 8.15 lähdimme aa-

mupalan nautittuamme Szegedistä Opusz-

taszerin Kansallishistorialliseen muisto-

puistoon. Muistopuisto on perustettu 

unkarilaisten maahantulon kunniaksi. 

Muistopuistossa näimme mm. suuren 

pyöreänmuotoisen taideteoksen, jotka 

tulivat muotiin 19. vuosisadan aikana. 

Nykyään niitä on koko maailmassa enää 

vain n. 40-50 kpl ja Euroopassa 18. Fesztin- teoksen korkeus on 15 m, pituus 120 m ja ympyrän 

halkaisija 38 m. Teoksen valmistaminen kesti kaksi vuotta ja se pystytettiin ensimmäistä kertaa 

unkarilaisten maahantulon 1000 juhlavuoden kunniaksi vuonna 1894 Budapestissä. Muistopuis-

tossa näimme myös paljon muuta unkarilaisten historiaan liittyvää. 

 

Lounaan nautimme Karikas csarda- kieva-

rissa Bugacissa. Meidät vastaanotettiin va-

lokuvaamalla ja johdatettiin sitten siltaa 

pitkin viihtyisään kievariin. ”Alkupalaksi” 

tarjottiin tietenkin palinkaa ja herkullista 

pustankeittoa, pääruokana oli perinteistä 

paimentenruokaa eli pörkölttiä (lihamu-

hennosta). Jälkiruoaksi tarjottiin pannukak-

kua aprikoosisiirapilla ja pieni, vahva kupil-

linen kahvia.    

 

Maittavan lounaan jälkeen matkamme jatkui kohti Kecskemetin kaupunkia ja Zwackin palinkateh-

dasta, jossa pääsimme tutustumaan hedelmäviinan valmistukseen.  
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Ensin näimme video-esityksen tehtaan perustamisesta ja toiminnasta. Tämän jälkeen oppaan joh-

dolla kiertelimme tehtaalla ja hän kertoi tehtaan nykyisestä toiminnasta. 

 

Tehtaan perusti ja suunnitteli József Zwack 

ja hän toimi myös 30 vuotta tehtaan johta-

jana.  Josef keksi myös ottaa käyttöön ar-

vopalinkan, jolla on voitettu jo monia pal-

kintoja. Tehdas on perustettu vuonna 1922 

ja vanha tehdas oli käytössä vuoteen 1996, 

jolloin uusi tehdas otettiin käyttöön. Teh-

taassa työskentelee tällä hetkellä 30 työn-

tekijää ja se on hyvin moderni laitos. Kaikki 

prosessit ovat automatisoituja ja toimivat 

tietokoneohjauksella. Vientiin menee 35 % tehtaan koko tuotannosta, muu jää kotimaan käyttöön. 

 

Zwack on siis unkarilainen yhtiö, joka tuottaa erilaisia perinteisiä Unkarilaisia viinejä jo vuodesta 

1790. Heidän tunnetuin tuotteensa on Unicum, jota on viety 40 maahan kaikkialle maailmassa.  

40 erilaisella yrtillä tehty Unicum muistuttaa läheisesti Jägermeister:ia, mutta se on vähemmän 

makea. Oppaamme kertoi myös, ettei kukaan tehtaan työntekijöistäkään tunne kokonaan valmis-

tusprosessia eikä tiedä kaikkia yrttejä, mitä Unicumiin laitetaan. Tärkeää on, että yrtit laitetaan 

aina alkoholiin eikä päinvastoin. 

 

Vuonna 2004 Unkari sai EU:lta oikeuden käyttää nimeä pálinka tavaramerkkinä hedelmistä tisla-

tuille viinoille. 

 

Hedelmät tehtaalle tulevat Kecskemetin lähiseudulta ja ensimmäiseksi siemenet/kivet murska-

taan. Sitten hedelmät siirretään isoihin jäähdytyskattiloihin. Jäähdytyskattilat ovat vesivaippaisia ja 

niitä oli kolme kappaletta. Kattilat suljetaan ilmatiiviisti ja niissä on spiraalisekoitin. 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=fi&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25A4germeister&prev=/search%3Fq%3Dpalinka%26hl%3Dfi
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Jäähdytyskattiloista hedelmämassa siirretään isoihin käymiskattiloihin, joita tehtaassa oli 20 kpl; 

yhden kattilan kapasiteetti oli 50 000 litraa. Tällä hetkellä käytössä oli vain kolme kattilaa, joissa oli 

kirsikkapalinkaa käymässä. Kattilat täytetään vain kaksi kertaa vuodessa; kesäkuussa, kun aprikoo-

sit kypsyvät ja elokuussa, kun luumusato kypsyy. Kattiloihin lisätään hiiva ja käyminen kestävät 

noin kaksi viikkoa (n. 30 C:ssa).  

 

Tämän jälkeen hedelmämehu menee ”hor-

nakeittiöön”, jossa työskenteli vain miehiä. 

Keittiössä oli viisi kattilaa, joissa hedelmä-

mehu keitettiin (95 C, n. 100 bar). Mehu 

jäähdytettiin ja kattilat suljettiin sinetillä, 

jotka tulliviranomaiset kävivät tarkistamas-

sa. Työntekijät tarkistavat viikoittain tuot-

teen laadun tarkkailemalla lämpötiloja ja 

makua. Miljoonasta litrasta raakapalinkaa 

valmista tuotetta tulee noin 200 000 litraa. 

Hedelmämäski viedään metsään lannoitteeksi. 

 

Valmistumisen jälkeen palinka pullotetaan. 

Pullotuslinjalla oli 50 erilaista pullo- mah-

dollisuutta. Arvopalinka, josta oli maininta 

tekstin alkuosassa, pullotetaan ja etiköi-

dään käsin eri linjalla. Arvopalinkaa teh-

dään vain pieni määrä vuodessa ja jokainen 

pullo numeroidaan. Arvopalinka tehdään 

vain parhaista hedelmistä ja palinka pitää 

tarjota aina huoneenlämpöisenä. 
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Oppaamme kertoi, että tänä vuonna apri-

koosisato oli hyvä, mutta viime vuonna satoa 

ei juurikaan saatu. Kecskemetin seutu sopii 

hyvin aprikoosin viljelyyn, sillä aprikoosi vaa-

tii paljon lämpöä ja hiekkapohjaisen kasvu-

alueen. 

 

Lopuksi meille tarjottiin maistiaisia kahdesta 

erilaisesta palinkasta; luumusta ja aprikoosista. 

 

Palinkatehtaan jälkeen tutustuimme kävellen 

paikallisoppaan johdolla Kecskemetin kaupun-

kiin, joka sijaitsee Unkarin keski-osassa. Se si-

jaitsee puolivälissä Budapestia ja Szegediä, 86 

kilometrin päässä molemmista. Kaupunki on 

maan 8:ksi suurin kaupunki ja sijaitsee Bács-

Kiskun maakunnassa. Kecskemétissä on 107 

267 asukasta.  Kecskemét on keskellä Kis-

kunság:ia, joka on yksi Unkarin kuuluisammista 

alueista. Kiskunság:in kansallispuisto perustettiin vuonna 1975 säilyttämään eri lajien kasveja ja 

eläimiä, jotka löytyvät tältä alueelta.  

 

Kaupunkikierroksen jälkeen majoittauduimme Varga-tanya 

hevostila-pensionaattiin, jossa meitä jo odotettiinkin palin-

ka-tarjoilun kanssa. Hevostila sijaitsee kansallispuistossa 

pustan reunalla ja on unelmapaikka ratsastajille, perheille 

tai muuten luonnossa viihtyville. Siellä voi rentoutua luon-

non rauhassa, ratsastaa, uida tms. Tilalta löytyy hevosten 

lisäksi myös ankkoja, lampaita, Unkarin karjaa jne. 
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Pensionaatissa meille oli varattu yöpymistiloiksi vie-

hättävät majatalot. Majoittauduttuamme meille tar-

jottiin illallinen mustalaismusiikin kera. Illallisella tar-

jolla oli riistaa (ankkaa), hapankaalia ja riisiä. Jälkiruo-

aksi nautimme pannukakkua kirsikkahyytelöllä talon 

viini kera. 

 

Matkakertomuksen tekijät olivat Kristiina ja Sanna. 
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Torstai 12.6 
 

Heräsimme viehättävässä Varga Tanya pensionaatissa hyvin nukutun yön jälkeen. Huoneemme 

olivat uusia ja viihtyisiä. Aamu-uinti ulkoaltaalla oli virkistävä ja aamiainen maittava. Pakkasimme 

matkalaukut bussiin ja lähdimme hevosrattailla luomumaatilalle.  

 

Luomumaatilan pinta-ala oli 15 ha. Se oli perheyritys 

joka lunastettiin valtiolta n. 20 v. sitten. Talo on 119 

vuotta vanha ja kunnostettu. Vanhassa talossa oli 

vierashuone, johon majoitetaan sianteurastusjuhlan 

vieraat marraskuussa sekä 2 entisaikaan ruokavaras-

tona toiminutta huonetta. Vanhassa talossa säilyte-

tään edelleen vanhoja esineitä ja esim. 15 kg paina-

via rackalampaan taljoista valmistettuja turkkeja. 

Entisaikaan isäntä nukkui tallissa, koska öisin piti 

vartioida taloa ratsuryöstäjiltä.  

 

Luomutilalla viljellään maissia, eläinten rehua 

ja yrttejä. Kotieläiminä pidetään karvaisia 

mangalica-sikoja, joiden lihaa pidetään hyvänä 

kahden vuoden kasvatuksen jälkeen. Siat voi-

vat olla ulkona myös talvisin. Tila on osallistu-

nut kansainvälisiin slow food kilpailuihin me-

nestyksellisesti sikatuotteillaan. Tilalla viljel-

lään timjamia, minttua, tilliä ja rakuunaa, joita 

kuivataan pihalla olevan uunin takaosassa. 

Sama uuni toimii myös muun muassa savustuslaitteena ja leivonnaisten nostatuksessa ja tuottei-

den paistossa.  
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Emäntä Olga valmisti edessämme ulkona rahka- ja 

omenapiiraan. Taikinaan käytettiin luomumaitoa, hiivaa, 

hiukan sokeria (yleensä hunajaa), suolaa, laardia, munia, 

luomuvehnäjauhoa sekä runsassitkoista luomuvehnäjau-

hoa. Taikina vaivattiin ja kaulittiin ja laitettiin laardilla voi-

deltuihin ja jauhotettuihin isoihin vuokiin. Omenapiiraa-

seen tuli taikinasta sekä pohja että kansi, mutta rahkapii-

raaseen vain pohja. Omenapiiraan täyte koostui raaste-

tusta omenasta, joka maustettiin kanelilla. Rahkapiiraan 

täytteeseen tuli luomurahkaa. Rahka valmistetaan lehmän 

maidosta, jota seisotetaan 3 päivää huoneenlämmössä. 

Sitten se lämmitetään 37–40 asteiseksi ja annetaan olla 

loppupäivä huoneenlämmössä. Massa leikataan ja siivilöidään, jolloin hera erottuu. Rahkatäyttee-

seen tulee myös keltuaisia, tilliä, sokeria, suolaa vahvasitkoista luomuvehnäjauhoa ja vaahdotettu 

valkuaismassa. Piiraat kohotetaan ensin pihalla olevan uunin etuosassa ja sen jälkeen ne paiste-

taan taaempana uunissa miedossa lämmössä. Valmiit piiraat saimme matkaeväiksi lähtiessämme 

Budapestiin.  

 

Luomutilalta palasimme hevosrattailla pustaa pitkin pensionaattiin. Lounaaksi tarjottiin rautapa-

dassa valmistettua gulassikeittoa, pääruokana paneerattuja kanankoipia, hapankaalisalaattia, pa-

neroituja perunoita ja herkkusieniä. Jälkiruokana oli pannukakkua hillolla.  

 

Pensionaatin pihapiirissä järjestettiin mahtava 

hevosnäytös. Hevosmiehet olivat pukeutuneet 

perinteisiin pustan miesten asuihin. Näimme 

taidokkaita monen hevosen muodostamien 

hevosryhmien upeita esityksiä sekä yksittäisten 

ratsastajien vauhdikkaita taidonnäytteitä. 

Myös härkävankkurit, aasit ja ponit esiintyivät. 
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Näytöksen jälkeen pakkauduimme bussiin ja matka alkoi kohti Budapestiä. Auton mikrofonikin 

alkoi vihdoin toimia. Matkan aikana välillä satoi, mutta loppumatkasta oli jälleen lämmintä ja au-

rinkoista. Budapestissä majoituimme Tonavan varrella olevaan Fortuna-laivahotelliin. Saman tien 

lähdimme kiertoajelulle suomea puhuvan paikallisoppaan kanssa.   

 

Budapestissä on n. 1,7 miljoonaa asukasta. 

1873 kolme kaupunkia Buda, Pest ja Uupu-

da yhdistettiin yhdeksi kaupungiksi. Nykyi-

sin 1/3 asukkaista asuu Budan alueella ja 

2/3 Pestissä. Kiertoajelulla näimme mm. 

Sankareiden aukion, vanhan kylpylän, 

eläintarhan, huvipuiston, bulevardin, tai-

demuseon ym. Liikenne oli ruuhkaista. 

Nousimme ketjusiltaa pitkin Budan puolel-

le. Siltaa vartioivat kielettömät leijonat. Kävimme Linnavuorella, jossa näimme esim. Sissi-kahvilan. 

Linnavuorelta avautuivat hienot maisemat.  Kävimme myös Gellert-kukkulalla maisemia ihailemas-

sa. Tämän jälkeen palasimme Elisabethin siltaa pitkin laivahotelliimme. Tonavan varrella näimme 

vielä esim. upean parlamenttitalon, jossa oli 691 salia.  

 

Illallista söimme laivan ravintolassa, tällä kertaa parsakaalikeittoa, kalaa ja riisivihanneskakkua se-

kä jälkiruokana kerroksittain kakkua, kreemiä ja kermavaahtoa. Koska seuraavan aamun ohjelma 

alkoi klo 6.00, useimmat meistä vetäytyivät ajoissa yöpuulle. 

 

Matkakertomuksen tekijät olivat Elina ja Tuija. 
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Perjantai 13.6 
 

Tiiviin ruokamatkaohjelman perjantaiaamu oli aikaisuudessaan omaa luokkaansa. Kello 6 lähdettiin 

Tonavalla olleelta laivahotelliltamme ilman aamupalaa, oli määrä nauttia ensimmäisessä oppilai-

toksessa….kymmenen tienoilla saimmekin jo kivennäisvettä ja öylätin…. 

 

Matkasimme kävellen, raitiovaunulla ja metrolla, olihan meillä kolmen päivän lippu hankittuna, 

ensimmäiseen kohteeseemme, budapestilaiseen Pesti Barnabás elintarvikealan ammattioppilai-

tokseen tutustumaan sen leipomo-alaan (BARNABÁS KOZÉPISKOLA  BUDAPEST) . Oppilaitos on 

kaupungin ylläpitämä.  Koko oppilaitoksen opiskelijamäärä on n. 1000.  

 

Leipomon johtajan opastuksella tutustutaan 

työtiloihin. Huomaamme heti, ettei missään 

vaiheessa tarjota suojavaatteita. Tilat ovat 

vanhat, mutta uudehkojakin koneita ja lait-

teita on. Valmistus on pienen teollisuuslei-

pomon suuruusluokkaa. Konditoria on varus-

tettu varsinkin suklaa- ja karamellituotteiden 

valmistamiseen. Täällä tehdään valko-, tum-

maa ja maitosuklaata ja valmistetaan kuvio-

suklaita; suklaajoulupukkeja, pääsiäispupuja 

jne. Italialainen pupumuotti maksaa noin 

20000 forinttia. Koulussa päällystetään 

sacher-torttuja kerros kerrokselta. Koulussa 

tehdään paljon käsin, yrityksissä opitaan ko-

neilla työskentelyä. Leipomo-alan opiskelijoi-

ta on n. 400. Nyt lukuvuoden päättyessä työ-

tiloissa häärii n.80 henkeä. Viidellä opettajal-

la on kullakin 10 oppilaan ryhmä. Opetukses-

sa toteutetaan työn kiertoa. Valmiit tuotteet 
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toimitetaan koulun lähettämöstä 32 myymälään, joiden kanssa määristä on tehty sopimukset. Saa-

tavat tulot huomioidaan budjettiin. Kouluissa on opiskelijoiden lisäksi ammattityövoimaa, joiden 

avulla voidaan taata toimitusvarmuutta.   

 

Unkarin koulutusjärjestelmässä toisen asteen koulutukseen kuuluu 1) ylioppilastutkintoon johtava 

4-vuotinen lukio 2) ammatillisen ja lukion yhdistelmäopinnot, 4 vuotta 3) ammattikoulu, 2 -3 vuot-

ta.  Ko. oppilaitos edustaa 2. tyyppiä. Oppilaat työskentelevät koulussa 1.vuoden. Toisena vuotena 

16 vuotta täyttäneet opiskelijat ovat työharjoittelussa yrityksissä. Yrittäjä voi maksaa opiskelijalle 

15 % minimipalkasta. Kolmantena vuotena on näyttötutkinto, johon kuuluu kolme osaa; kirjallinen 

koe, suullinen koe ja ammatillinen näyttötyö. Näyttötyönä tehdään suunnittelusta lähtien esim. 

jokin kakku, näyttötyö voi viedä aikaa esim. 5 päivää. Tutkinnon kaikki kolme osaa täytyy suorittaa 

hyväksytysti. Tutkintoa valvoo kansallinen lautakunta ja kokeita ministeriön lähettämät henkilöt. 

Monilla on vaikeuksia läpäistä kokeet, esim. 80:stä aloittaneesta viime vuonna vain 14  (17,5 %)  

suoriutui tutkinnosta.  

 

Liberaalimman ilmapiirin myötä kouluissa on alkanut esiintyä käytöshäiriöitä ja oppimisvaikeuksia. 

Peruskoulusta tuleva ei aina osaa edes lukea ja kirjoittaa. Nuori voi jo 14-vuotiaana peruskoulun 

kahden viimeisen vuoden aikana suorittaa ammatillisia opintoja. Hän opiskelee 2 vuotta yleisainei-

ta, valitsee ammatilliset ja opiskelee 2-3 vuotta ammattiin. Unkarissa on voimassa laki, jonka mu-

kaan esim. leipuriksi voi tulla opiskelemaan ilman peruskoulun suorittamista. Heikoilla on oma 

vuoden mittainen tukiopetusluokka. Ongelmista huolimatta pyritään kouluttamaan hyviä, ammat-

titaitoisia työntekijöitä. Heti valmistuttuaan vain n. 15 % saa työtä, muut voivat jatkaa opiskelua tai 

työharjoittelua. Opetus on ilmaista ja vähävaraisia tuetaan. 

 

Kysyttäessä oppilasvaihdosta Suomen kanssa vastattiin, että se onnistuisi. Ongelmia voi aiheutua 

asunnosta ja kielitaidosta. Unkarissa on vielä vaikea löytää ”kummiperhettä” ja molemmin puolin 

tarvitsisi osata englantia tai saksaa. Kahden itävaltalaisen ja yhden saksalaisen oppilaitoksen kans-

sa tehdään yhteistyötä. Tämä koulu ei ole mukana Leonardo-hankkeessa.  
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Lopuksi maistelemme koulun tuotteita. Tyypillisiä unkarilaisia leipomotuotteita ovat rudacsa ja 

pogácsa. Jälkimäisessä on taikinan joukossa paistettua silavaa. Maistamme myös unkarilaista päh-

kinäistä täytekakkua (esternase-tortaa). Lahjaksi saamme mm. maatalousministeriön tekemän 

CD:n unkarilaisesta ruokakulttuurista. 

 

Erinomaisen oppaamme johdolla sukkuloimme Budapestin julkisen liikenteen avulla toiseen tutus-

tumiskohteeseemme Bercsényi Miklos elintarvikealan oppilaitokseen (”Bercsényi Miklos” Élelmis-

zeripari Szakképzö Iskola). Oppilaitos on valtion omistama ja rakennettu sosialismin aikana 1971. 

Koulussa on n. 500 oppilasta. Koulussa opetetaan lihajalosteiden, vihannes- ja hedelmäsäilykkei-

den sekä juomien valmistusta.  

 

Kullakin alalla on omat työtilat. Koulusta valmistuu ammattityöntekijöitä (opiskeluaika 4 v.) ja tek-

nikkoja (opiskeluaika 6 v.). Teknikkokoulutuksessa suoritetaan neljässä vuodessa yleisaineet ja yo-

tutkinto ja sen jälkeen kahdessa vuodessa ammattiaineita ja teknikon tutkinto. Koulussa annetaan 

myös laboratorioalan (elintarvikeanalyytikon) koulutusta ja järjestetään erilaisia aikuiskoulutus-

kursseja. Oppilaitoksen valmistamat tuotteet menevät myyntiin kauppoihin tai koulun omaan 

myymälään. Koulu toimii Leonardo-hankkeessa mm. Tanskan ja Itävallan kanssa. 

  

Lihanjalostuksen vastaava opettaja esittelee 

osastonsa. Tilat ovat rapistuneessa kunnossa, 

mutta tarvittavia koneita ja laitteita on. Työti-

loissa leikataan lihaa ja valmistetaan erilaisia 

lihatuotteita kuten makkaraa. Koulu vuokraa 

tiloja myös yrityksille ja oppilaat harjoittelevat 

yrityksen ammattimiesten, lihanleikkaajien 

opastamina. Liha-alan opiskelijoita lähtee Tans-

kaan 10 viikoksi. 
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Säilykeosaston tilat ovat tehdasmaiset. Tuotteiden 

valmistuslinjat on koottu prosesseittain teollisuus-

maisesti. Täällä tehdään pastöroituja hedelmä- ja 

marjamehuja, nektareita, hilloja sekä hapattamalla 

valmistettuja tuotteita (hapankaali). Raaka-aineista 

70 % tulee luomutiloilta. Saamme arvioitavaksi mm. 

aprikoosihilloa, raparperi-, tyrni-, tomaatti- ja kar-

hunvatukkamehua.  

 

Olutpanimossa saamme kuulla seikkaperäisesti oluen panon eri vaiheet merkityksineen. Oluen 

raaka-aine on unkarilainen ohramallas. Tilavuuskapasiteetista (14 kpl 250 litran tankkia) käytetään 

50 %. Tutustumme myös oluen jäähdytykseen ja varastointiin unohtamatta laadun arviointia.  Siis 

päädymme oluen maistajaisiin.  

 

Oppilaitoksen laboratorioissa tehdään elintarvikkei-

siin ja ympäristön suojeluun liittyviä analyysejä. 

Erillistä mikrobiologista laboratoriota ei ole. Labo-

ratorioalan opiskelijat valmistuvat laaduntarkkaili-

joiksi. Työpaikkoja on elintarvike – ja lääketeolli-

suudessa. Laboratorioala on nyt kiinnostava.  

 

Lopuksi oppilaitoksen johtaja (headmaster) Ve-

ronica Osgyáni-Székely tervehtii ryhmäämme, vas-

tailee kysymyksiimme ja toivoo avointa yhteistyötä 

niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kesken Suo-

men ja Unkarin välillä. 
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PS: 

Ammatillisen opettajan koulutus Unkarissa: 

Yleensä elintarvikealalla insinöörin tutkinto (yliopistossa 5 vuotta) + opettajatutkinto (2 vuotta). 

Liha-alan opettajan palkka on 2/3 lihayrityksessä työskentelevän palkasta. Opettajan palkka on 

160000-170000 forinttia. Opettajan opetusvelvollisuus on 25 h/viikko. 

 

Matkakertomuksen tekijät olivat Aune ja Leena. 

 

Ruokailimme Pestin ensimmäisessä Pesti Reteshaz nimi-

sessä struudeli- erikoisravintola-kahvilassa, jossa tutus-

tuimme struudeleiden valmistukseen, söimme lounasta ja 

jälkiruoaksi nautimme kyseisiä leivonnaisia. Ravintola oli 

sisustettu viihtyisästi erilaisilla perinne-esineillä ja vanhoil-

la kuvilla. Ravintolan sisäosaan oli varattu leivontapöytä, 

jossa ravintolan struudelileipuri valmisti struudelit kahdel-

la eri täytteellä. Ennen leivontaesitystä katsoimme unkari-

laisiin perinneruokiin ja niiden valmistukseen liittyvän vi-

deon.  

 

Struudelin valmistus 

 

1. Taikina: vettä, suolaa ja runsassitkoista vehnä-

jauhoja, Huom! EI RASVAA. Taikina oli vaivattu 5-

10 min ja se oli "jääkaappikylmä" 

 

2. Taikinasta oli punnittu 700 g pala, jota venytet-

tiin jauhotetulle pöydälle, joka oli kooltaan n.80 x 

180 cm. Pöydällä oli reunat peittävä "lakana" kan-

gas. Venyttäessä taikina ei saanut mennä rikki, joten sitä ohennettiin varoen, käsivarsia hyväksi 
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käyttäen. Valmis taikina oli läpikuultavan ohut ja ehjä. Ylimääräinen, yli pöytälevyn mennyt taikina 

poistettiin reunoilta.3. Taikinalevylle ripoteltiin kevyesti öljyä siveltimen avulla ja päälle siroteltiin 

ohuesti mannasuurimoita 

 

Omenastruudeli: Omenat oli raastettu karkeaksi raasteeksi n. 0.5 cm x 4 cm, joukkoon oli sekoitet-

tu runsaasti kanelisokeria. Levyn etureunaan, n. 10 cm:n leveydeltä ripoteltiin aluksi korppujauho-

ja, omenaraasteseos ja päälle ”ripoteltiin” hivenen öljyä sekä mannasuurimoita.  

Struudelin rullaus tapahtui liinan avulla, tekijästä pois päin. Valmis rulla paloiteltiin 3-4 osaan, 

käyttäen leikkuuveistä mittana. Struudelirullat siirrettiin paistopelleille 

 

4. Paisto + 280 °C, 20 min. 

 

Näimme myös rahkastruudelin valmistuksen, joka oli "suolainen". Rahkan lisäksi täytteessä oli 

kermaviiliä. Taikinalevylle (n. 2/3:lle) ripoteltiin mannasuurimoita ja öljyä sekä rahkatäyte.  

 

Ari ja Eero valmistivat maukkaan luumustruudelin. Se valmistettiin kuten omenastruudeli.  

 

Ryhmämme söi hyvän lounaan Struudeli ravinto-

lassa. Alkuruokana oli lihatäytteinen struudeli 

kermaisen kastikkeen kanssa, pääruokana oli pe-

koniin käärittyjä possurullia ja jälkiruokana oli 

omena- ja rahkastruudelia. Mukaan hotelliimme 

saimme Ari ja Eeron valmistaman hedelmästruu-

delin, nam, nam.  

 

Matkakertomuksen tekijät Eila ja Anne-Mari. 
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Lauantai 14.6 
 

Lähdimme aamulla yhdeksän aikaan raitiovau-

nulla tutustumaan yli satavuotiaaseen Kauppa-

halliin (Vásárcsarnok), joka oli suuri ja siistin 

näköinen tiloiltaan. Asiakaskunta koostui paikal-

lisista asukkaista ja turisteista. Tuotteita myytiin 

kahdessa kerroksessa.  Alakerran kojuissa oli 

myytävänä Unkarin tyypillisiä alkutuotannon 

vihanneksia ja hedelmiä kuten paprikoita ja 

kirsikoita. Tuore liha ja makkaraa (salamia) oli 

näkyvästi esillä, mutta kalaa ei ollut oikein tarjolla. Lihamyyntipisteissä oli kattava valikoima eri 

ruhonosia esimerkiksi luita, silavaa ja vatsalaukkua. Paikallisia raaka-aineita oli jalostettu säilyk-

keiksi ja mausteiksi. Erityisesti paprika eri muodoissa kuten tahnana ja kuivattuna mausteena oli 

näkyvästi esillä. Unkarilaisista leivonnaisista vaaleaa vehnäleipää ja struudelia myytiin myös eri 

myyntikojuissa. Hintataso tuoreiden vihannesten ja hedelmien osalta oli edullinen Suomen hinta-

tasoon verrattuna.  

 

Kauppahallin yläkerran oli myytävänä erittäin runsaasti 

matkamuistoja ja siellä sijaitsivat myös ruokapaikat. Unka-

rille tyypillisiä matkamuistoja olivat kirjaillut pöytäliinat – 

ja puserot, maatuskat, koristenuket, posliini ja kristalli. 

Tavanomaisia tuotteita kuten T-paitoja myytiin monissa 

kojuissa. Tavaroiden hintataso oli korkeahko, hinnoista 

pystyi kuitenkin tinkimään myyjän kanssa. Ruokakojuissa 

myytiin erilaisia pikkusuolaisia ja virvoitusjuomia kuten 

makkaraa, lihapiirakoita, sandwichejä ja olutta.  
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Matkaohjelmaamme sisältyi lyhyt ruoanlaittokurssi yläkerran Fakánal Etteren - nimisessä ravinto-

lassa. Ensimmäisenä tehtävänä oli kahdessa eri ryhmissä ostaa kyseisiin ruokiin raaka-aineet elin-

tarvikekojuista unkarilaisen raaka-

ainelistasta. Englannin kielen puhuminen ja 

ymmärtäminen oli heikkoa elintarvikemyy-

jien osalta. Onneksi ryhmästämme Ari 

Huhta ymmärsi paikallista kieltä ja hänen 

avustuksellaan saimme ostettua raaka-

aineet gulassikeittoa varten.  

 

Raaka-aineiden hankinnan jälkeen ryhmät 

valmistivat kokki ja kouluttaja András Ol-

gyain opastuksella gulassikeittoa ja rahka-

lettuja. Gulassikeiton valmistaminen oli 

näytöstä, mutta rahkaletut syötiin niiden 

valmistuksen jälkeen.   

 

Ruoanlaittokurssin jälkeen oli tunnin ver-

ran aikaa tutustua itsenäisesti kauppahal-

lin toimintaan ennen varsinaista lounasta.  
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Unkarilaiseen ruokatarjoiluun kuuluu alkukeitto, pääruoka ja jälkiruoka. Lounaallamme koostui 

seuraavista ruoista: 

Alkuruoka Gulassikeittoa 

Pääruoka Täytetyt paprikat 

Rahkapastaa 

Paprikakanaa 

Mykyjä 

Perunapaistosta 

Paistettuja perunoita 

Lihapullia tomaattikastikkeessa 

Hernemuhennosta 

Jälkiruoka Struudelia (kirsikka ja rahka) 

Muut tarjoiltavat Vaaleata vehnäleipää 

Punaviiniä 

Valkoviiniä 

Soodavettä 

 

 

 

 

 

 

 

Lounaan jälkeen iltapäivä oli vapaata Budapestiin tutustumiseen kunkin katsomalla tavalla. 

Matkakertomuksen tekijät olivat Maritta, Maire, Sari ja Helvi.  
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Sunnuntai 15.6 
 

Sunnuntaiaamuna reipas opettajajoukko matkusti paikallisjunalla Szentendre -nimiseen pieneen 

noin 30000 asukkaan kaupunkiin, jota kutsutaan ”taiteilijoiden kaupungiksi”, ”keltaiseksi kaupun-

giksi” talojen yleisvärityksen mukaan tai ”gastronomiakaupungiksi” 55 ravintolansa takia. Matkalla 

näimme merkkejä roomalaisesta asutuksesta, jota oli kaupungissa jo yli 2000 vuotta sitten. Seu-

raavaksi kaupungin valloittivat turkkilaiset ja sitten serbit.  Kaupungissa on edelleen 8 kirkkoa, jois-

sa harjoitetaan eri uskontoja, kuten ortodoksista, roomalaiskatolista ja kalvinistista.  

 

Lisätietoja ja kuvia: http://www.rec.org/REC/introduction/szentendre/Szentendre.html 

 

Varsinkin 1950 ja -60 -luvuilla saapuivat taiteilijat kaupunkiin. Nykyään siellä on paljon modernia 

taidetta tekeviä taiteilijoita, taidemuseoita, gallerioita, käsityötaiteilijoita ja tietysti katutaiteilijoi-

ta.  

 

Ensimmäisen käsityksen modernista taiteesta saimme Tonavan rannalla katsellessamme kaupun-

kiin tulevia tervehtivää patsasta (Adam, 1950-luvulla). 

 

Saimme tutustua kaupungin kulinaarisiin nautintoihin viinimuseossa - ja maistiaisissa sekä marsi-

paanimuseossa - ja myymälässä. Lisäksi ihasteltiin kadunvarsien myymälöiden runsasta käsityötar-

jontaa: koruja, vaatteita, unkarilasia liinoja, paprikakoristeita ja muuta kaunista. 

 

Kaupunkikierroksen jälkeen suuntasimme marsipaanimuseoon, joka mainosti olevansa maailman 

ainoa. Tosin kaikki Itävallan matkalla olleet elintarvikealan opettajat muistavat hyvin, että myös 

siellä on samalla omistajalla marsipaanimuseo. Kun vierailimme siellä vuonna 1996, omistaja herra 

Szabo oli unohtanut meidät ja oli täällä Szentendren paikassaan. Nyt pääsimme tutkimaan museon 

ihmeitä eli mitä kaikkea voi marsipaanista tehdä. Kaikki ”näyttelyesineet” oli tehty paikanpäällä ja 

http://www.rec.org/REC/introduction/szentendre/Szentendre.html
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niillä oli monta eri tekijää Näytteillä oli esimerkiksi Unkarin parlamenttitalon pienoismalli, jonka 

valmistamiseen oli käytetty 60 kg marsipaania ja 4 kuukautta aikaa. Museosta löytyivät myös kak-

simetrinen ja 80-kiloinen Michael Jackson, Prinsessa Ruususen tarina marsipaaniin ikuistettuna, 

101 dalmatialaista, Beetlehemin seimi, 

kukkia, dinosauruksia ja paljon muuta. 

Siellä olivat marsipaanimuotokuvat kaikis-

ta Itävälta-Unkarin hallitsijoista, mm. Sissi 

keisarinna ja puolisonsa Franz Josef. 

Saimme ihailla taitavia maalauksia kaikista 

Unkarin kuuluisimmista kirjailijoista ja val-

tavia koristeltuja hääkakkuja.Museon yh-

teydessä voi myös seurata mestarin työs-

kentelyä marsipaanikonditoriassa ja käydä 

ostoksilla tai kahvilla myymälä-kahvilassa.  

www.kozep.hu/szabomarcipan-muzeum     

Marsipaanitaiteen jälkeen kävelimme 

romanttisia kujia viininmaistajaisiin ja 

oppaamme sommelier Peterin johdolla 

tutustuimme Unkarin tärkeimpiin viini-

alueisiin ja niiden viineihin. Kellarikäytä-

ville oli kerätty noin 3000 pulloa Unkarin 

viinejä. 

Hyvää kuivaa valkoviiniä tulee Solmon 

alueelta, joka sijaitsee Balatonjärven poh-

joispuolella. Sitä kutsutaan myös hääyöviiniksi: perimätiedon mukaan yhden juodun pullon jälkeen 

tulee poika, kahden jälkeen tyttö ja useamman jälkeen ei mitään. 

 

http://www.kozep.hu/szabomarcipan-muzeum
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Villanyn alueelta saadaan kuivaa punaviiniä, joihin käytetään mm. cabernet- tai bordeaux-

rypäleitä. Bock -viini on unkarilaisten suosimaa kevyttä punaviiniä, joka sopii hyvin esimerkiksi sii-

pikarjan lihan kanssa. 

 

Yli 400 vuotta on viljelty viinirypäleitä Egerin alueella, joka sijaitsee reilut sata kilometriä Budapes-

tistä kaakkoon. Sieltä ovat peräisin suomalaisille tuttu Egri bikaver, joka tarkoittaa härän verta, 

suomalaisittain usein ”Erkin pikakivääri”. Alueella tuotetaan useita erilaisia viinejä.  

 

Tokaj on myös tuttu nimi Alkon asiakkaille. Alueen koko on noin 5500 hehtaaria. Meille selvisi 

myös sanojen Aszu ja putton salaisuus. Aszu tarkoittaa valmistusmenetelmää, jossa 25 litran put-

ton eli bag eli ”saavillinen” myöhään korjatuista rypäleistä tehtyä ”sosetta” kaadetaan vanhan vii-

nin päälle, jota on noin 135 litran tynnyrillinen. Mitä useampi putton sitä makeampi ja kalliimpi 

viini on kysymyksessä. Luku tarkoittaa useimmiten myös kypsytysaikaa vuosissa. 

 

Tokajin alueella valmistetaan lähinnä valkoviiniä ja paljon eisweinia eli myöhään korjatuista jalo-

homeisista rypäleistä tehtyä makeaa jälkiruokaviiniä. Maistelimme marras-joulukuussa korjatuista 

rusinamaisista rypäleistä valmistettua ”naisten viagraa”. Pullo oli 18 vuotta vanhaa 4 puttonin vii-

niä, jossa oli 100 g/ l sokereita. Jälkiruokaviinit sopivat hyvin nautittavaksi unkarilaisen jälkiruoka-

herkun struudelin kanssa. 

 

http://www.bor-kor.hu/eng/ 

 

Lisää Unkarin viineistä esimerkiksi:http://www.suomiunkari.fi/unkariviikko/viini.htm 

 

Alkujuomat nautittuamme siirryimme ruokailemaan oppaamme mukaan 55 ravintolasta tasok-

kaimpaan, National Wine Museum & Labyrinth Restaurant. Tällä kertaa ruokailuamme säesti har-

monikansoittaja.  

http://www.bor-kor.hu/eng/
http://www.suomiunkari.fi/unkariviikko/viini.htm
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Tietoa ravintolasta ja ruokalistoista: 

http://www.bor-kor.hu/eng/ 

http://www.bor-kor.hu/eng/restaurant.html 

http://www.bor-kor.hu/eng/menu_offer.html 

 

Ostokset mukanamme siirryimme antoisan päivän jälkeen Tonavan varren siniseen satamaan 

odottelemaan jokilaivaa, jonka kyydissä matkasimme takaisin Budapestiin. 

 

Matkakertomuksen tekijät olivat Eeva-Liisa ja Maija-Liisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bor-kor.hu/eng/
http://www.bor-kor.hu/eng/restaurant.html
http://www.bor-kor.hu/eng/menu_offer.html
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Maanantai 16.6 
 

Antoisan matkamme viimeinen päivä meni matkatessa. Aamulla lähdimme Budapestin lentoken-

tälle Suomen paluulentoa varten. Lentokoneemme nousi ilmaan puolelta päivin ja kotimaassa 

olimme kello 15 maissa.  

 
Kiitos kaikille matkaan osallistuneille ja 
meitä tukeneille tahoille!  
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Unkarin koululaitos 

 

Unkarilainen koulujärjestelmä on murrosvaiheessa. Vanha, sosialisminaikainen systeemi on pur-

kautumassa ja uutta luodaan koko ajan, joten unkarilaisesta koulusta kirjoittaminen ei ole kovin 

helppo tehtävä. Koulujen välillä on suuria tasoeroja ja koulusysteemeitäkin tuntuu olevan monia 

rinnakkaisia. Vanhojen kunnallisten koulujen rinnalle ovat tulleet erilaiset yksityiskoulut, vieraskie-

liset koulut ja uudestaan eri kirkkokuntien ylläpitämät koulut. Koulutarjonta vaihtelee tietysti suu-

resti maan eri osien välillä. Budapestissa ja muissa suuremmissa kaupungeissa vanhemmat voivat 

valita monesta, maalla on tarjolla vain yksi ainoa kyläkoulu. Olen tätä esittelyä varten haastatellut 

erilaisten koulujen opettajia. 

 

Unkarilainen aloittaa opintiensä käytännössä kolmivuotiaana mennessään päiväkotiin (óvoda). 

Päiväkodissa on kunniainhimoinen opetussuunnitelma, joka keskittyy lasten matematiikan ja äi-

dinkielentaitojen kehittämiseen. Ohjelmaan kuuluu päiväkodista riippuen myös kansantanssia, 

musiikkia, kädentaitoja ja englantia. Kunnallinen päiväkoti on muuten ilmainen, mutta ruoasta 

vanhemmat joutuvat maksamaan ja he myös toimittavat päiväkotiin lapsen tarvitsemat saippuat, 

vessapaperin ja nenäliinat. 

 

Kouluun (általános iskola) mennään sinä vuonna kun täytetään kuusi vuotta, jos syntymäpäivä on 

ennen elokuuta. Kouluilla on oma koulupiiri, mutta vanhemmat voivat melko vapaasti valita, mihin 

kouluun haluavat lapsensa panna.  

 

Peruskoulun oppimäärä tuntuu melko rankalta. Aineiden oppisisällöt ovat laajoja ja opiskelutahti 

kova. Kouluissa ei ole oppilashuoltoryhmiä Suomen tapaan, erityisopetustakaan ei ole siinä määrin 

tapana antaa kuin Suomessa ja vastuu lapsen koulumenestyksestä on selkeästi vanhemmilla. Me-

nestystä arvioidaan jatkuvasti. Opettaja antaa joka kuukausi arvosanan jokaisesta aineesta, kokeita 

on paljon. Koulumenestystä arvostetaan ja oppilaita kannustetaan kilpailemaan keskenään. Op-

piainekilpailut kuuluvat asiaan ja ne ovat yksi kriteeri kouluja arvioitaessa.  
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Vanhemmat vastaavat koulunkäynnistä myös taloudellisesti. Varsinaisia lukukausimaksuja ei ole, 

mutta muuten kaikki koulussa maksaa. Vanhempien on ostettava kaikki koulutarvikkeet kirjoista 

pyyhekumeihin ja piirustuspapereihin ja varustettava lapsen mukaan saippuat ja vessapaperit. 

Myös ruoka on luonnollisesti maksullista. Suurperheet, joiksi unkarissa lasketaan kolmilapsiset 

perheet, saavat jonkin verran helpotusta ruoka- ja kirjamaksuihin. 

 

Ensimmäisten valintakokeiden eteen lapsi voi tulla jo 4. luokalla, jos vanhemmat haluavat panna 

hänet ns. 8-vuotiseen lukioon. Toisen kerran lukioon menoa voi miettiä 6. luokalla, jolloin pyritään 

6-vuotiseen lukioon. Peruskoulua voi käydä 8 vuotta ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus mennä 4-

vuotiseen lukioon, ammattilukioihin (szakközépiskola) tai ammattikouluun (szakmunkásképzés). 

Hyviin lukioihin pääsystä on kova kilpailu ja koulumenestys varmistetaan ottamalla eri aineista 

yksityistunteja iltaisin. 

 

Jos lukion (gimnázium) ovet aukeavat, on unkarilaisella edessään muutaman vuoden ankara pänt-

täys. Lukiolainen tähtää paitsi ylioppilaskirjoituksiin myös yliopiston pääsykokeisiin ja pyrkii mah-

dollisimman pian koulun ohella suorittamaan ainakin yhden valtiollisen kielikokeen, koska niistä 

saa pisteitä yliopistoon pyrittäessä. Vanhemmat aukoilevat taas rahapussin nyörejä varmistaes-

saan lapselleen parhaat mahdolliset kielten, matematiikan ja äidinkielen yksityisopettajat. Ylioppi-

laskokeet ovat kaksiosaiset. Kirjalliset kokeet ovat keväällä, suulliset kesällä vain pari viikkoa ennen 

yliopiston pääsykokeita. 

 

Kilpailu yliopistopaikoista on kovaa. Ne onnelliset, jotka pääsevät sisälle, jatkavat koulumaista 

opiskelua vielä seuraavat 4 - 5 vuotta. Yliopisto ei anna opiskelijoille kovin paljon akateemista va-

pautta. Opinnoissa edetään vielä jokseenkin kurssimaisesti, vaikka opintoviikkojärjestelmä on ollut 

käytössä jo muutaman vuoden. Päivät ovat täynnä luentoja, iltaisin pitäisi tehdä seminaaritöitä ja 

elää opiskelijaelämää. Työnteolle ei jää aikaa ja unkarilaiset vanhemmat ovatkin varustautuneet 

maksamaan lapsensa opiskeluaikaiset kulut.  
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Koko Unkarin yliopisto-opetus on muuttumassa Bolognan mallin mukaiseksi jo 2005. Paineet selvi-

tä koulun kokeista ja yliopiston tenteistä hyvillä arvosanoilla ovat suuret ja valitettavasti siihen 

pyritään keinolla millä hyvänsä. Lunttaaminen koulussa ja yliopistossa on enemmän sääntö kuin 

poikkeus, eivätkä kiinnijäämisen seuraukset ole laisinkaan vakavia. Oppilaiden mielikuvitus on raja-

ton ja he näkevät kovasti vaivaa piipertäessään matematiikan kaavoja, historian vuosilukuja ja kie-

liopin sääntöjä käsiinsä, pyyhekumeihin, penaalin pohjaan ja minimaalisille lappusille, joita voi sit-

ten lukea, kun vessahätä yllättää kesken kokeen. 

 

Peruskoulun kahdeksannen luokan jälkeen voi siis mennä myös ns. ammattilukioihin, joista saa 

paitsi ylioppilastutkinnon, myös ammatin. Ammattilukioissa voi opiskella esim. terveydenhoito-

alaa, matkailua, ravintola-alaa ja teknistä alaa. Ammattilukion jälkeen on vielä mahdollisuus jatkaa 

opintoja yliopistossa. Jos nuori haluaa valmistua käytännön ammattiin mahdollisimman pian, hän 

menee peruskoulun jälkeen kolmivuotiseen ammattikouluun. Unkarissa oppivelvollisuus loppuu 

nuoren täyttäessä 16 vuotta. Jos peruskoulu tulee käydyksi sitä ennen, eikä jatko-opiskeluhaluja 

ole, oppilas jatkaa peruskoulussa vielä kaksivuotisen linjan, jolla opiskellaan erilaisia käytännön 

aineita. Lukion suorittaminen on mahdollista iltalukioissa vielä aikuisena. 

 

Linkkejä: 

Unkarilainen kouluportaali Sulinet: www.sulinet.hu 

Lista unkarilaisista kouluista verkossa: www.altalanosiskola.lap.hu 

 

Koulujärjestelmän kuvauksen laati Sanna Lähde. 

http://www.sulinet.hu/
http://www.altalanosiskola.lap.hu/

